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DAFTAR ISI BRM
No

Nomor Permohonan

Tanggal Penerimaan

Kelas

Merek

1

DID2021029390

27/04/2021

30

2

DID2021030305

30/04/2021

32

3

DID2021030306

30/04/2021

29

4

DID2021030308

30/04/2021

30

5

DID2021030309

30/04/2021

29

6

DID2021030311

30/04/2021

32

7

DID2021030312

30/04/2021

29

8

DID2021030315

30/04/2021

30

merek mimiku diambil dari nama usaha

9

DID2021030317

30/04/2021

29

merek dagang bambu aer diambil dari nama
usaha

10

DID2021031076

03/05/2021

3

mereek dagang haymask.id adalah sesuai
nama usaha

11

DID2021031079

03/05/2021

14

merek dagang my dee adalah sekaligus nama
usaha

12

DID2021031082

03/05/2021

24

merek dagang gyata home living sama dengan
nama usaha

13

DID2021031083

03/05/2021

3

merek gendis ayu meka up artis adalah sama
dengaan nama usaha

14

DID2021031091

03/05/2021

30

merek dagang roti khubz abisafa adalah nam
brand dagang dari usaha si jeni dan si khubz

15

DID2021031097

03/05/2021

29

Sebuah penamaan

16

DID2021031100

03/05/2021

3

merek dagang ragemi adalah sama dengan
nama usaha

17

DID2021034191

20/05/2021

30

MEREK MADU RADEN IBRAHIM IB
MERUPAKAN BRAND DARI USAHA

18

DID2021035507

27/05/2021

25

XKURAU

19

JID2021037498

04/06/2021

35

AZONA COLLECTION

20

J302021037777

07/06/2021

40

Hit@m PUTIH Advertising

21

DID2021038125

07/06/2021

29

BAKSO BOS KUH

22

D012021038325

08/06/2021

30

KUE ARAFIT CAP 3 BINTANG

Bakmi Boss
MEREK GREEN JUICE KRESZ KRESZ
ADALAH MEREK DAGANG DARI NAMA
USAHA KRESZ KRESZ
merek alvandra's kitchen mengambil dari nama
usaha
merek Ahaay by Scorta mengambil dari nama
usaha
merek amiracle adalah merek dagang dari
usaha
merek OXY adalah merek dagang dan mms
singkatan dari nama usaha malik maulana
sultan satria manggala
merek mulyarasa bebek adalah merek yang
diambil dari nama usaha

Halaman 2 dari 623

23

D012021038328

08/06/2021

30

ROTI ARAFIT CAP BINTANG SATU

24

D122021038569

09/06/2021

30

JELSY

25

DID2021038593

09/06/2021

25

Safwana Collection

26

D012021038625

09/06/2021

30

HASSA

27

DID2021038670

09/06/2021

18

buatdipake!

28

DID2021038985

10/06/2021

29

UD PANDAN ARUM BANYUWANGI

29

JID2021039189

10/06/2021

35

RAQM WAHID STORE

30

DID2021039413

11/06/2021

12

Carbon Expert

31

DID2021039562

11/06/2021

20

Syuhada Property

32

DID2021039999

15/06/2021

24

FAREEHA TWILL

33

DID2021040000

15/06/2021

9

AGILLE MOBILE

34

DID2021040001

15/06/2021

3

MeBelle

35

DID2021040002

15/06/2021

28

alfababy

36

DID2021040003

15/06/2021

25

FAREEHA TWILL

37

DID2021040004

15/06/2021

24

TOYOJIRO

38

DID2021040005

15/06/2021

25

TOYOJIRO

39

DID2021040006

15/06/2021

18

Chuck Knight

40

DID2021040007

15/06/2021

30

Mimaxx

41

DID2021040008

15/06/2021

24

NIYABO

42

DID2021040009

15/06/2021

25

NIYABO

43

DID2021040010

15/06/2021

9

COOLBAR

44

DID2021040011

15/06/2021

14

VSONIC

45

DID2021040012

15/06/2021

3

PURELY

Halaman 3 dari 623

46

DID2021040013

15/06/2021

5

Kiyomi

47

JID2021040014

15/06/2021

41

PRODUCTIVITY ACADEMY

48

DID2021040015

15/06/2021

25

KNURD

49

DID2021040016

15/06/2021

5

CIPTA NIAGA

50

DID2021040017

15/06/2021

32

MANGKOKKU

51

JID2021040018

15/06/2021

41

VLP

52

DID2021040019

15/06/2021

30

MANGKOKKU

53

DID2021040020

15/06/2021

29

MANGKOKKU

54

DID2021040021

15/06/2021

11

PHYTOBAC

55

DID2021040022

15/06/2021

32, 43, 30

56

DID2021040023

15/06/2021

25

ASLIORION + LUKISAN

57

DID2021040024

15/06/2021

25

BESTORION + LUKISAN

58

JID2021040025

15/06/2021

41

PENGEMBANGAN ENERGI & MINERAL
INDONESIA

59

D152021040026

15/06/2021

3

BABY GOLD

60

DID2021040027

15/06/2021

25

ANEZKA + LUKISAN

61

DID2021040028

15/06/2021

25

KOSKA + LOGO

62

DID2021040029

15/06/2021

25

JACKVOICE DENIM

63

DID2021040030

15/06/2021

25

SIJISO

64

DID2021040031

15/06/2021

3

SOVON

65

DID2021040032

15/06/2021

3

SINSE

66

DID2021040033

15/06/2021

1

SHINOBOND

67

DID2021040034

15/06/2021

25

GREENEMERALD + LOGO

68

DID2021040035

15/06/2021

1

POLYGON ADHESIVE

PAND'OR CAKE BREAD FOOD
ESTABLISHED 1983

Halaman 4 dari 623

69

DID2021040036

15/06/2021

25

VECTO RIZED

70

DID2021040037

15/06/2021

25

LUBIE

71

DID2021040038

15/06/2021

30

NUTRIBISCUIT

72

DID2021040039

15/06/2021

18

ORANG SAWAH + LOGO

73

JID2021040040

15/06/2021

35

July Natural

74

DID2021040041

15/06/2021

9, 42

75

DID2021040042

15/06/2021

3

SHOWER CLEAN

76

DID2021040043

15/06/2021

25

GOOD BYE EX

77

DID2021040044

15/06/2021

10

SINSE

78

DID2021040045

15/06/2021

25

MIROIR

79

DID2021040046

15/06/2021

3

R2 Glow

80

DID2021040047

15/06/2021

32

SOLTA NEW

81

JID2021040048

15/06/2021

41

Certified Professional Sustainability Practitioner

82

DID2021040049

15/06/2021

29

Paporitos

83

DID2021040050

15/06/2021

30

Keluarga RukunSejahtera & Lukisan

84

DID2021040051

15/06/2021

29

Tempeh Suka Tempe Tinggi Protein

85

DID2021040052

15/06/2021

3

CICACNE

86

DID2021040053

15/06/2021

3

THE BLENDED SMELL OF SWEAT
(INDONESIAN)

87

DID2021040054

15/06/2021

3

MEDISENSI

88

JID2021040055

15/06/2021

36

ISILAND

89

JID2021040056

15/06/2021

37

ISILAND

90

JID2021040057

15/06/2021

35

ISILAND

91

DID2021040058

15/06/2021

25

ALMAS

QONTAK

Halaman 5 dari 623

92

JID2021040059

15/06/2021

43

PONDOK IKAN BAKAR WIROTO + LUKISAN

93

JID2021040060

15/06/2021

45

RUMAH DUKA ABADI + LOGO

94

DID2021040061

15/06/2021

3

DNA + Logo

95

DID2021040062

15/06/2021

25

LEO MARCO

96

DID2021040063

15/06/2021

32

AKSEN

97

DID2021040064

15/06/2021

3

SAL SKIN

98

DID2021040065

15/06/2021

25

CLOTH DC + LOGO

99

DID2021040066

15/06/2021

10

MEDISENSI

100

DID2021040067

15/06/2021

19

SOLUTION + LOGO

101

DID2021040068

15/06/2021

3

Kece + logo

102

DID2021040069

15/06/2021

103

D222021040070

15/06/2021

9

AUTOGREAT

104

DID2021040071

15/06/2021

5

Suplemen Ternak Bio Farming

105

JID2021040072

15/06/2021

35

CLOTH DC + LOGO

106

JID2021040073

15/06/2021

37

Autorise

107

DID2021040074

15/06/2021

28

aolion

108

D222021040075

15/06/2021

9

Ekselo

109

D222021040076

15/06/2021

9

imtech

110

DID2021040078

15/06/2021

5

el Tol

111

DID2021040079

15/06/2021

29

Kolobor

112

JID2021040080

15/06/2021

35

MAIHAUSES

113

DID2021040081

15/06/2021

10

MEGADYNE

114

DID2021040082

15/06/2021

1

BIOMAX + LOGO

35, 36, 38, 41, 9, 42, 45 PLAYSEE

Halaman 6 dari 623

32, 1, 33, 2, 35, 3, 4, 5,
ONLY PRICE
6, 8, 9, 11, 16, 18, 20,

115

DID2021040084

15/06/2021

116

JID2021040085

15/06/2021

43

POR AQUI dan Lukisan

117

DID2021040086

15/06/2021

33

AKSEN

118

DID2021040087

15/06/2021

3

ZEVAN + LOGO

119

DID2021040088

15/06/2021

30

SEIJI + LOGO

120

DID2021040089

15/06/2021

20

SWIFT

121

DID2021040090

15/06/2021

10

PCI IN 6

122

DID2021040091

15/06/2021

5

AlphaKing

123

JID2021040092

15/06/2021

43

WARUNG 789

124

DID2021040094

15/06/2021

11

WEINFAUCET

125

DID2021040096

15/06/2021

5

MEDISENSI

126

DID2021040097

15/06/2021

9

Anchi

127

JID2021040098

15/06/2021

37

PUYOU

128

DID2021040099

15/06/2021

22

WTHB

129

DID2021040100

15/06/2021

6

POM

130

DID2021040101

15/06/2021

11

YESQ

131

DID2021040102

15/06/2021

30

TJANTUK + LOGO

132

DID2021040103

15/06/2021

3

BODY'S SECRET

133

DID2021040104

15/06/2021

6

TRUSSINDO STEEL

134

JID2021040105

15/06/2021

39

JAVATRAIL

135

DID2021040106

15/06/2021

11

TIXX

136

DID2021040107

15/06/2021

25

NEW HUMMER PRO

137

DID2021040108

15/06/2021

12

L'ABEILLE + LOGO

Halaman 7 dari 623

138

DID2021040109

15/06/2021

5

SINSE

139

JID2021040110

15/06/2021

35

HOLLYROSE

140

DID2021040111

15/06/2021

29, 30

GenZy

141

DID2021040112

15/06/2021

20

BEIGE

142

DID2021040113

15/06/2021

3

Hazza

143

JID2021040114

15/06/2021

43

MICHUU Korean Food and Coffee

144

DID2021040115

15/06/2021

20

L'ABEILLE + LOGO

145

JID2021040116

15/06/2021

35

GRAVITY

146

JID2021040117

15/06/2021

43, 44

erbesaR

147

DID2021040118

15/06/2021

5

Rowsong

148

DID2021040119

15/06/2021

14

FPS

149

JID2021040120

15/06/2021

36

GRAVITY

150

DID2021040121

15/06/2021

20

L'ABEILLE + LOGO

151

DID2021040122

15/06/2021

32

MADJA

152

DID2021040123

15/06/2021

10

SANICARE

153

DID2021040124

15/06/2021

12

L'ABEILLE + LOGO

154

JID2021040125

15/06/2021

43

GRAVITY

155

DID2021040126

15/06/2021

18

JOYRIDER

156

DID2021040127

15/06/2021

28

L'ABEILLE + LOGO

157

DID2021040128

15/06/2021

10

SENSILINE

158

DID2021040129

15/06/2021

3

Sessy

159

DID2021040130

15/06/2021

3

TERRAKLEN

160

JID2021040131

15/06/2021

38

Neto

Halaman 8 dari 623

161

JID2021040132

15/06/2021

43

PANDALOKA

162

DID2021040133

15/06/2021

14

SPEEDTIMER

163

JID2021040134

15/06/2021

43

karakter kopi

164

DID2021040136

15/06/2021

5

RATU MAHIKA

165

DID2021040137

15/06/2021

12

Pgk

166

DID2021040138

15/06/2021

25

TAKIRA

167

DID2021040139

15/06/2021

7

Reaim

168

DID2021040140

15/06/2021

16

WhoopDeDoo

169

DID2021040141

15/06/2021

23

OMX + Logo

170

DID2021040142

15/06/2021

33

MADJA

171

DID2021040143

15/06/2021

30

BAKE UP Bakery & Cafe

172

DID2021040144

15/06/2021

11

Sterilight

173

D152021040145

15/06/2021

30

COOZI

174

DID2021040145

15/06/2021

1

OPTIMAX & Lukisan

175

DID2021040146

15/06/2021

1

Glorich

176

JID2021040147

15/06/2021

35

Intrans Publishing

177

DID2021040148

15/06/2021

28

MY-HI

178

JID2021040149

15/06/2021

45

PEACE GARDEN CEMETERY

179

JID2021040150

15/06/2021

35

PAKARIKLAN + Lukisan

180

DID2021040151

15/06/2021

32

KEPANK

181

DID2021040152

15/06/2021

5

Al Mumtaz Propolis

182

DID2021040153

15/06/2021

12

MORIBUNO

183

D152021040154

15/06/2021

32

RIOTA

Halaman 9 dari 623

184

DID2021040155

15/06/2021

5

Biomo

185

DID2021040156

15/06/2021

3

GEMMA

186

DID2021040157

15/06/2021

32

TALL TALES

187

DID2021040158

15/06/2021

3

Kutus Bali

188

DID2021040159

15/06/2021

10

NEWWEN

189

DID2021040160

15/06/2021

25

GILDARTS

190

JID2021040161

15/06/2021

43

SINCHON K-Snack Station

191

JID2021040162

15/06/2021

43

Ekstens

192

DID2021040163

15/06/2021

33

KARUSOTJU FINEST CRAFTED ARAK
BATUKARU BALI

193

D012021040164

15/06/2021

32

T3ra

194

DID2021040165

15/06/2021

25

dot.com

195

DID2021040166

15/06/2021

25

GHAISANBOUTIQUE

196

DID2021040167

15/06/2021

20

BMZAR

197

DID2021040168

15/06/2021

3

Lukisan Beruang

198

D012021040169

15/06/2021

32

Teraku

199

DID2021040170

15/06/2021

3

B'NOE SKIN

200

DID2021040171

15/06/2021

29

PT. RNN

201

DID2021040173

15/06/2021

9

CUSCAPI

202

DID2021040174

15/06/2021

9

EXPOSE

203

DID2021040175

15/06/2021

20

AGNI

204

DID2021040176

15/06/2021

30

LAFALOT

205

DID2021040177

15/06/2021

12

LINGLONG

206

DID2021040178

15/06/2021

9

GENPACX

Halaman 10 dari 623

207

DID2021040179

15/06/2021

30

Tanair Coffee

208

DID2021040180

15/06/2021

5

TITAN GEL GOLD

209

JID2021040181

15/06/2021

45

Simbolon and Partners Law Firm

210

DID2021040182

15/06/2021

25

dotcom

211

DID2021040183

15/06/2021

33

TALL TALES

212

DID2021040184

15/06/2021

31

AGNI

213

DID2021040186

15/06/2021

25

VERSITY

214

JID2021040187

15/06/2021

35

AGNI

215

DID2021040188

15/06/2021

25

CAMDEN + LOGO

216

DID2021040189

15/06/2021

9

TRANSIGHT

217

DID2021040190

15/06/2021

12

LINGLONG TIRE

218

JID2021040191

15/06/2021

35, 37, 12

219

DID2021040192

15/06/2021

21

KIMIYU + LOGO

220

DID2021040193

15/06/2021

1

Xtal'R' Waterproofing System

221

DID2021040194

15/06/2021

29

Ramel

222

DID2021040195

15/06/2021

14

BLOW

223

DID2021040196

15/06/2021

10

NasO

224

DID2021040197

15/06/2021

9

S&O + logo

225

JID2021040198

15/06/2021

35

SevenAds

226

DID2021040199

15/06/2021

34

JUTA SUNDAE

227

DID2021040200

15/06/2021

3

aloe theory

228

DID2021040201

15/06/2021

18

DECLAN

229

DID2021040202

15/06/2021

25

MEMI KIDS

WINTERMAR

Halaman 11 dari 623

230

DID2021040203

15/06/2021

3

HUIFARM

231

DID2021040204

15/06/2021

28

AOSHI

232

JID2021040205

15/06/2021

35

LAFALOT

233

JID2021040206

15/06/2021

35

DECLAN

234

DID2021040207

15/06/2021

29

BYURA

235

DID2021040209

15/06/2021

34

RSR BREW

236

DID2021040210

15/06/2021

25

vells summershop

237

DID2021040211

15/06/2021

18

BLOW

238

DID2021040212

15/06/2021

18

TOZKOPARAN CRAFT + LOGO

239

DID2021040214

15/06/2021

9

AniFast logo

240

DID2021040215

15/06/2021

25

WOOLPUFF

241

JID2021040216

15/06/2021

43

LAFALOT

242

JID2021040217

15/06/2021

35

NCY

243

DID2021040218

15/06/2021

29

Tahu Horai

244

DID2021040219

15/06/2021

29

ChilliNice

245

DID2021040220

15/06/2021

25

ERICO

246

DID2021040221

15/06/2021

16

HADIMU + Lukisan

247

DID2021040222

15/06/2021

18

NCY

248

JID2021040223

15/06/2021

45

LAFALOT

249

JID2021040224

15/06/2021

43

THE MAWI

250

JID2021040225

15/06/2021

36

Annieland Balaraja City = (Perumahan Subsidi)

251

DID2021040226

15/06/2021

9

STORE2GO + LUKISAN

252

JID2021040227

15/06/2021

35

LOGO + T merupakan bagian esensial dari
nama perusahaan pemohon

Halaman 12 dari 623

253

JID2021040228

15/06/2021

35

254

DID2021040229

15/06/2021

41, 9, 42

255

JID2021040230

15/06/2021

35

SUPERTEE

256

DID2021040231

15/06/2021

25

CEVIS 971

257

DID2021040232

15/06/2021

24

BINTANG DUNIA

258

JID2021040234

15/06/2021

35

FROZEN AMEN

259

DID2021040235

15/06/2021

16

STORE2GO + LUKISAN

260

DID2021040236

15/06/2021

28

littlekibo

261

DID2021040237

15/06/2021

30

PLANT TO TABLE BY NUTRILITE

262

JID2021040238

15/06/2021

35

TOKO CARTRIDGE

263

JID2021040239

15/06/2021

35

STORE2GO + LUKISAN

264

DID2021040240

15/06/2021

3

QRESSENTIALS

265

JID2021040241

15/06/2021

38

STORE2GO + LUKISAN

266

JID2021040242

15/06/2021

42

STORE2GO + LUKISAN

267

DID2021040243

15/06/2021

31

PLANT TO TABLE BY NUTRILITE

268

DID2021040244

15/06/2021

25

BNC ESSENTIALS

269

JID2021040245

15/06/2021

39

ROCIO WATER

270

JID2021040246

15/06/2021

38

Gasplay

271

DID2021040247

15/06/2021

32

PLANT TO TABLE BY NUTRILITE

272

JID2021040248

15/06/2021

35

RUMANGSA DAN LOGO

273

DID2021040249

15/06/2021

3

MNB dan Logo.

274

DID2021040250

15/06/2021

30

HADIMU + Lukisan

275

JID2021040251

15/06/2021

43

Gepuk Arin Ciater

SHOPATBLOW
Lukisan

Halaman 13 dari 623

276

DID2021040252

15/06/2021

11

FUNWHOLE

277

JID2021040253

15/06/2021

43

RUMANGSA DAN LOGO

278

DID2021040254

15/06/2021

25

BINTANG

279

DID2021040255

15/06/2021

9

GALEMORU

280

DID2021040256

15/06/2021

25

MISSMAMA

281

DID2021040257

15/06/2021

28

FUNWHOLE

282

JID2021040258

15/06/2021

35

Arasia

283

JID2021040259

15/06/2021

35

Hadimu Home Bakery + Lukisan

284

DID2021040261

15/06/2021

5

BRITISH PROPOLIS

285

DID2021040262

15/06/2021

27

EXQUISITE MOSQUE INDONESIA

286

DID2021040263

15/06/2021

30

VIRGO

287

DID2021040265

15/06/2021

25

Sobat

288

DID2021040266

15/06/2021

3

ORISHA

289

DID2021040268

15/06/2021

9

DIGITALISASI SEKOLAH JADI MUDAH

290

DID2021040269

15/06/2021

3

GoodVibes

291

DID2021040270

15/06/2021

31

immuno vitamin

292

DID2021040271

15/06/2021

9

SEON

293

DID2021040272

15/06/2021

34

LAMPION KUPU + LUKISAN

294

DID2021040273

15/06/2021

34

RR

295

DID2021040275

15/06/2021

30

QP + LOGO GUNUNGAN WAYANG

296

JID2021040276

15/06/2021

42

Regarfriends

297

DID2021040277

15/06/2021

34

BERUANG UANG + LUKISAN

298

DID2021040278

15/06/2021

21

MATAHARI PAGI

Halaman 14 dari 623

299

DID2021040279

15/06/2021

21

Cap Koki 88

300

DID2021040280

15/06/2021

3

MF_Skin

301

DID2021040283

15/06/2021

9

TOMMY

302

DID2021040284

15/06/2021

25

JEVANS + GAMBAR

303

DID2021040285

15/06/2021

16

TOYA

304

DID2021040286

15/06/2021

21

Sherlock

305

DID2021040287

15/06/2021

21

Synott

306

DID2021040288

15/06/2021

30

Meiju

307

DID2021040289

15/06/2021

18

VERLE + GAMBAR

308

DID2021040290

15/06/2021

25

SHAQUILLE + GAMBAR

309

JID2021040291

15/06/2021

35

AFEWORK + GAMBAR

310

DID2021040292

15/06/2021

18

AFEWORK + GAMBAR

311

DID2021040293

15/06/2021

3

ARTEX

312

DID2021040294

15/06/2021

25

AFEWORK + GAMBAR

313

DID2021040295

15/06/2021

6

MAXIMUS

314

DID2021040296

15/06/2021

3

CORATA

315

JID2021040297

15/06/2021

43

BAKSO PSG PONDOK SAMBEL GREGET +
LOGO

316

DID2021040298

15/06/2021

30

COCOBIN

317

DID2021040299

15/06/2021

3

STOP ACTIVE

318

DID2021040300

15/06/2021

5

PLANT TO TABLE BY NUTRILITE

319

DID2021040301

15/06/2021

35, 9, 42

320

DID2021040302

15/06/2021

29

PLANT TO TABLE BY NUTRILITE

321

DID2021040303

15/06/2021

3

WHITE QUEEN

Jakpat

Halaman 15 dari 623

322

DID2021040304

15/06/2021

21

RYO HOME

323

DID2021040305

15/06/2021

24

LOVELLA ARMANI

324

DID2021040306

15/06/2021

3

OJAR

325

DID2021040307

15/06/2021

5

URENOL

326

DID2021040308

15/06/2021

17

HI-PLUS

327

DID2021040309

15/06/2021

25

LOVELLA ARMANI

328

DID2021040310

15/06/2021

25

ajyad baju busana muslim

329

DID2021040311

15/06/2021

5

ERONEX

330

DID2021040312

15/06/2021

24

LOVELLA BABYDOLL PREMIUM

331

DID2021040313

15/06/2021

5

TAN SUPLEMEN

332

DID2021040314

15/06/2021

5

TAN HERBAL

333

DID2021040315

15/06/2021

25

LOVELLA BABYDOLL PREMIUM

334

DID2021040316

15/06/2021

1

KENJI

335

DID2021040317

15/06/2021

25

TITIES SAPOETRA

336

DID2021040318

15/06/2021

19

HI-PLUS

337

DID2021040319

15/06/2021

5

Immuten

338

DID2021040320

15/06/2021

5

HeadBooster

339

DID2021040321

15/06/2021

16

Si JOKO BOYO + Lukisan

340

DID2021040322

15/06/2021

24

LOVELLA BABYDOLL

341

DID2021040323

15/06/2021

25

LOVELLA BABYDOLL

342

DID2021040324

15/06/2021

16

DIANA SAKTI + Lukisan

343

DID2021040325

15/06/2021

3

GECELI

344

DID2021040326

15/06/2021

5

LECSPRO

Halaman 16 dari 623

345

DID2021040327

15/06/2021

25

LOVELLA

346

JID2021040328

15/06/2021

41

Jakarta Institute Of Technology

347

DID2021040329

15/06/2021

16

NaDiana Sakti + Lukisan

348

DID2021040330

15/06/2021

16

LOVELLA

349

DID2021040331

15/06/2021

16

WATER POLO + Lukisan

350

JID2021040332

16/06/2021

41

EXZELLENZ INSTITUT

351

JID2021040333

16/06/2021

35

LOVELLA

352

DID2021040334

16/06/2021

9

ONESIA + LOGO

353

JID2021040335

16/06/2021

35

THE WINE CORNER + Lukisan

354

JID2021040336

16/06/2021

43

PARENDE TUJUH TUJUH SOP AYAM
KAMPUNG

355

DID2021040337

16/06/2021

25

VCRL

356

DID2021040338

16/06/2021

9

Kibble

357

DID2021040339

16/06/2021

25

THIRTY DEGREE + LOGO

358

DID2021040340

16/06/2021

3

THIRTY DEGREE + LOGO

359

JID2021040341

16/06/2021

35

BAZAR FURNITURE

360

DID2021040342

16/06/2021

3

Semerbucks Indonesia

361

JID2021040343

16/06/2021

43

Kandis Raya

362

DID2021040344

16/06/2021

25

SOBAT GURUN

363

DID2021040345

16/06/2021

25

Heta Heto

364

JID2021040346

16/06/2021

37

coocibox

365

DID2021040347

16/06/2021

25

TEES INDUSTRY

366

DID2021040348

16/06/2021

25

AIMONO

367

JID2021040349

16/06/2021

37

BUMI LAUNDRY EXPRESS

Halaman 17 dari 623

368

JID2021040350

16/06/2021

43

Kopi Kata Orang

369

JID2021040351

16/06/2021

43

Nusarasa Rasa Nusantara

370

DID2021040353

16/06/2021

29

Tasty Fried

371

JID2021040354

16/06/2021

43

Babeh House Blend

372

JID2021040355

16/06/2021

35

bahandasar bdHouse

373

JID2021040356

16/06/2021

35

DEALDEAL.ID

374

JID2021040357

16/06/2021

38

DEALDEAL.ID

375

JID2021040359

16/06/2021

35

Roti Kuno Ny. Foe

376

DID2021040360

16/06/2021

30

PINEGO

377

JID2021040363

16/06/2021

41

RUMBA, Rumah Belajar Anak

378

JID2021040364

16/06/2021

39

Book My Flight

379

DID2021040366

16/06/2021

3

NASOUL

380

DID2021040367

16/06/2021

8

La Rizo

381

DID2021040368

16/06/2021

9

INDOHP + LOGO

382

DID2021040369

16/06/2021

3

MY PARFUME

383

DID2021040370

16/06/2021

12

NTH

384

DID2021040371

16/06/2021

21

La Rizo

385

DID2021040372

16/06/2021

9

YUKI & KULA + LOGO

386

JID2021040373

16/06/2021

35

LANCAR JAYA FOOD

387

DID2021040374

16/06/2021

30

Bakmi Koh Tan

388

DID2021040375

16/06/2021

32

Yoju (Your Juice)

389

JID2021040376

16/06/2021

35

CV. LANCAR JAYA FOOD

390

J102021040377

16/06/2021

41

Analisis Spiritual

Halaman 18 dari 623

391

JID2021040378

16/06/2021

43

JIWA+ Kitchen

392

DID2021040379

16/06/2021

3

BILLET-DOUX

393

J102021040380

16/06/2021

41

TAURUS TRADING ACADEMY +
LOGO/LUKISAN

394

JID2021040381

16/06/2021

35

RUMAMATA

395

DID2021040382

16/06/2021

29

SUN GLOBE

396

DID2021040383

16/06/2021

25

SETAL

397

DID2021040384

16/06/2021

25

SAKURA

398

DID2021040385

16/06/2021

29

SILVER GLOBE

399

JID2021040386

16/06/2021

35

PT LANCAR JAYA FOOD

400

J152021040387

16/06/2021

44

APOTEK SEHATI CARE

401

DID2021040388

16/06/2021

11

UV-TECH

402

DID2021040389

16/06/2021

9

SIAGO INDONESIA

403

DID2021040394

16/06/2021

6

ZIRCOBIT

404

JID2021040395

16/06/2021

35

AYAM KATROK

405

DID2021040397

16/06/2021

3

superglow

406

DID2021040398

16/06/2021

3

ANIVA

407

DID2021040399

16/06/2021

1

Penta

408

JID2021040400

16/06/2021

35

B - STORE

409

DID2021040401

16/06/2021

29

DEVICE/logo

410

JID2021040402

16/06/2021

45

Certified Tax Advocate

411

JID2021040403

16/06/2021

41

mateng TV

412

JID2021040404

16/06/2021

43

CHELLA-SA + LOGO

413

D222021040405

16/06/2021

3

Vioskin

Halaman 19 dari 623

414

D122021040406

16/06/2021

29

JATI AYOM

415

JID2021040407

16/06/2021

35

DEVICE/Logo

416

D222021040408

16/06/2021

33

Lemoncello

417

JID2021040409

16/06/2021

35

B - STORE

418

DID2021040410

16/06/2021

25

Alsyahra Exclusive

419

DID2021040411

16/06/2021

30

WY Wiyar + LOGO

420

DID2021040412

16/06/2021

29

RICHEESE

421

DID2021040413

16/06/2021

3

The Sars Beaute

422

DID2021040414

16/06/2021

5

GELLYN+logo

423

DID2021040415

16/06/2021

30

RICHEESE

424

DID2021040416

16/06/2021

30

LANHUA + LOGO

425

DID2021040417

16/06/2021

29

RICHOCO

426

JID2021040418

16/06/2021

43

WAWAMADE29 & LUKISAN

427

DID2021040419

16/06/2021

9

PLUSTEK

428

DID2021040420

16/06/2021

30

RICHOCO

429

JID2021040421

16/06/2021

43

BUATAN MANTU

430

DID2021040422

16/06/2021

10

SIKAMED

431

JID2021040423

16/06/2021

36

GUDHAS VILLAGE

432

DID2021040424

16/06/2021

25

CILETUH HILLS

433

DID2021040425

16/06/2021

5

VITADOSE

434

DID2021040426

16/06/2021

5

Hacker

435

DID2021040427

16/06/2021

3

BYFillia

436

DID2021040428

16/06/2021

3

Adaire Skin

Halaman 20 dari 623

437

JID2021040429

16/06/2021

43

BENTOMIE + GAMBAR

438

DID2021040431

16/06/2021

30

Ala Ala Aku

439

JID2021040432

16/06/2021

35

TOKO KERE HORE DELIVERING
HAPPINESS

440

JID2021040433

16/06/2021

43

CILETUH HILLS

441

DID2021040434

16/06/2021

43, 30

Doctor Brews

442

JID2021040435

16/06/2021

40

TITIK WARNA

443

DID2021040436

16/06/2021

30

Krupil + LOGO

444

DID2021040437

16/06/2021

6

ACCURA

445

DID2021040438

16/06/2021

25

Jas Hujan Cap Semut

446

DID2021040439

16/06/2021

3

PRECISION PLATELET TECHNOLOGY

447

J102021040440

16/06/2021

43

TALK kopi + Logo

448

DID2021040441

16/06/2021

17

BERNARD

449

DID2021040442

16/06/2021

30

SuKKa (sus kering kenari)

450

DID2021040443

16/06/2021

30

BerasA

451

DID2021040444

16/06/2021

29

Sate Rembiga Goyang Lidah

452

J012021040445

16/06/2021

43

HANASOBI .

453

J152021040446

16/06/2021

41

MATTUJU

454

DID2021040447

16/06/2021

3

1 & DONE COMPOUND CORRECT & FINISH

455

DID2021040448

16/06/2021

3

indowangi

456

DID2021040449

16/06/2021

34

MR BENT

457

DID2021040450

16/06/2021

16, 20, 7, 40

458

DID2021040451

16/06/2021

3

FLEX WAX

459

DID2021040452

16/06/2021

29

LABNGOAT

PACTIV EVERGREEN & Logo

Halaman 21 dari 623

460

JID2021040453

16/06/2021

41

IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA
(IPHI)

461

DID2021040454

16/06/2021

5

PROMOUP PLUS

462

DID2021040455

16/06/2021

3

TO THE MAX WAX

463

DID2021040456

16/06/2021

8

SAKKAI PRO

464

DID2021040457

16/06/2021

1

Pupuk Biometrik

465

DID2021040458

16/06/2021

16, 20, 7, 40

466

DID2021040459

16/06/2021

34

MR CHAMS

467

DID2021040460

16/06/2021

3

NUKUNA

468

DID2021040461

16/06/2021

5

Chitadyne

469

DID2021040462

16/06/2021

30

TEH CELUP SOSRO DAN LOGO BIO INFUSE
3D

470

DID2021040463

16/06/2021

31

Mikoponik

471

DID2021040464

16/06/2021

5

Minametrik

472

D072021040465

16/06/2021

29

BASRENG GONJRENG

473

DID2021040466

16/06/2021

3

SkinTime

474

DID2021040467

16/06/2021

11

SAKKAI PRO

475

DID2021040468

16/06/2021

3

RICH

476

DID2021040469

16/06/2021

5

REJOSO GOLD

477

DID2021040470

16/06/2021

5

Wedang Makara

478

DID2021040471

16/06/2021

11

ELUC + LOGO

479

DID2021040472

16/06/2021

30

MaduDM

480

DID2021040473

16/06/2021

30

MISUWUR + LOGO

481

DID2021040474

16/06/2021

14

Pierre DeRoche

482

JID2021040475

16/06/2021

35

TACTIC TECH + LUKISAN

PACTIV EVERGREEN

Halaman 22 dari 623

483

DID2021040476

16/06/2021

5

PROMOTOP GOLD

484

DID2021040477

16/06/2021

25

JIE'KHAN + LOGO

485

DID2021040478

16/06/2021

25

epoc

486

D092021040479

16/06/2021

30

CAP KUSUMA WIJAYA MAS

487

DID2021040479

16/06/2021

12

ATLAS TIRES

488

JID2021040480

16/06/2021

43

LUCKY WOK

489

DID2021040481

16/06/2021

30

MATA ELANG

490

DID2021040482

16/06/2021

25

HGDENIM

491

DID2021040483

16/06/2021

30

kopi ajuang

492

D092021040484

16/06/2021

30

CAP SUPER KANJI

493

DID2021040485

16/06/2021

3

FORTUIE

494

DID2021040486

16/06/2021

16

POLAKRAFT + Lukisan

495

JID2021040487

16/06/2021

36

SENTOSA LAND

496

DID2021040488

16/06/2021

21

KEMUNING

497

DID2021040489

16/06/2021

25

BROOKS Above Path and Device

498

D092021040490

16/06/2021

30

CAP A SUPER GOLD

499

JID2021040491

16/06/2021

41

NICOLE'S + LOGO

500

JID2021040492

16/06/2021

39

manex - manre expres

501

DID2021040493

16/06/2021

3

OLENA

502

DID2021040494

16/06/2021

29

GO!STEAK

503

JID2021040495

16/06/2021

43

BURYAM JAGO

504

D092021040496

16/06/2021

30

CAP KARMILA JAYA SENTOSA (KJS)

505

D102021040497

16/06/2021

9

SIMOR

Halaman 23 dari 623

506

D092021040498

16/06/2021

30

CAP SAPTO CAHYO KARTIKO (SCK)

507

DID2021040499

16/06/2021

29

Mommies Hiro

508

JID2021040500

16/06/2021

35

DIRUMAH AJA

509

DID2021040501

16/06/2021

16

menimize

510

DID2021040502

16/06/2021

3

Buwats Beauty

511

JID2021040503

16/06/2021

41

BRASCO + LOGO

512

JID2021040504

16/06/2021

41

Restu Keluarga Leslar

513

DID2021040505

16/06/2021

18

MATESWELL

514

DID2021040506

16/06/2021

25

BROOKS on Path (Straight Edge Integrated
Logo)

515

JID2021040507

16/06/2021

40

Jofin Ecofibers + Lukisan

516

JID2021040508

16/06/2021

35

manre

517

DID2021040509

16/06/2021

18, 3, 25

518

DID2021040510

16/06/2021

30

J'SAN + LOGO

519

DID2021040511

16/06/2021

30

COPI-COPI

520

DID2021040512

16/06/2021

3

EXMOOD

521

DID2021040513

16/06/2021

21

FRIEND

522

DID2021040514

16/06/2021

19

POLYFON

523

JID2021040515

16/06/2021

35

GREENPERMIT.ID + LUKISAN

524

DID2021040516

16/06/2021

19

IDEAL + LOGO

525

DID2021040517

16/06/2021

25

BABYSICAL FOR DAILY

526

DID2021040518

16/06/2021

29

HALNA

527

DID2021040519

16/06/2021

9

MotionTransfer

528

DID2021040520

16/06/2021

10

sakura + lukisan

HEYMALE

Halaman 24 dari 623

529

DID2021040521

16/06/2021

3

AN CO

530

DID2021040522

16/06/2021

21

HANYA LOGO

531

DID2021040523

16/06/2021

20

menimize

532

JID2021040524

16/06/2021

35

WebThru

533

DID2021040525

16/06/2021

16

HALNA

534

DID2021040526

16/06/2021

3

NOI + Device

535

DID2021040527

16/06/2021

3

QBAST + LOGO

536

DID2021040528

16/06/2021

29

TERMOZ

537

DID2021040529

16/06/2021

20

sanfelo furniture & decor

538

DID2021040531

16/06/2021

5

WALATRA ZEDORIL-7

539

DID2021040532

16/06/2021

21

HALNA

540

DID2021040534

16/06/2021

21

menimize

541

D102021040535

16/06/2021

2

VINATA PAINT

542

DID2021040536

16/06/2021

5

SEHAT WANITA

543

DID2021040537

16/06/2021

29

YOFORIA CHUNK & CREAMY

544

JID2021040539

16/06/2021

36

MotionTransfer

545

DID2021040540

16/06/2021

16

HALNA

546

DID2021040541

16/06/2021

5

SAMULINPRO SEHAT SENDI

547

DID2021040542

16/06/2021

3

KENNER

548

DID2021040543

16/06/2021

30

Maminoq + LOGO

549

D102021040544

16/06/2021

2

DWM Dunia Warna Megah

550

JID2021040545

16/06/2021

42

gotowork

551

DID2021040546

16/06/2021

5

PROPOLIS SM

Halaman 25 dari 623

552

JID2021040547

16/06/2021

43

San Telmo - Sudestada

553

DID2021040548

16/06/2021

29

RENAKU RENDANG NAGARIKU

554

JID2021040549

16/06/2021

44

Kasih Bunda

555

JID2021040550

16/06/2021

35

interestED

556

DID2021040551

16/06/2021

5

KAPSUL OIL FIT

557

DID2021040552

16/06/2021

9

menimizer

558

JID2021040553

16/06/2021

41

siapjadiasn

559

DID2021040554

16/06/2021

3

NEOREX & LUKISAN

560

DID2021040555

16/06/2021

5

NATURAL OUD

561

DID2021040556

16/06/2021

3

MAXIPERFECT SKIN CARE

562

JID2021040557

16/06/2021

35

WARPART

563

DID2021040558

16/06/2021

5

LYCOZEIN SOFTGEL

564

JID2021040559

16/06/2021

42

gotostudy

565

JID2021040560

16/06/2021

37

WARPART

566

JID2021040561

16/06/2021

41

COMMUNICATE EQUIP CONNECT + LOGO

567

DID2021040562

16/06/2021

18

ARALOUS

568

DID2021040563

16/06/2021

5

KELOREENA

569

D222021040564

16/06/2021

20

Winder Baby

570

JID2021040565

16/06/2021

38

Probuana.com

571

DID2021040566

16/06/2021

9

Semantis

572

DID2021040567

16/06/2021

5

KAPSUL GAMAT EMAS

573

JID2021040568

16/06/2021

41

menimizer

574

JID2021040569

16/06/2021

35

NEODOUREX & LUKISAN

Halaman 26 dari 623

575

DID2021040570

16/06/2021

5

AMBE CARE

576

DID2021040571

16/06/2021

9

MotionPoints

577

JID2021040572

16/06/2021

35

THE FIT ZONE STORE

578

JID2021040573

16/06/2021

41

HARI PROPERTI NASIONAL

579

JID2021040574

16/06/2021

45

menimizer

580

DID2021040575

16/06/2021

18

Logo + poshgee

581

DID2021040576

16/06/2021

35, 30

582

DID2021040577

16/06/2021

28

Logo + poshgee

583

DID2021040578

16/06/2021

29

BEBEK BIRU

584

DID2021040579

16/06/2021

3

AnaRRa

585

DID2021040580

16/06/2021

33

Karakter huruf China “FEN JIU”

586

DID2021040581

16/06/2021

20

ALTERPLEX

587

DID2021040582

16/06/2021

25

ROOFAIR dan logo

588

JID2021040583

16/06/2021

35

HANYA LOGO

589

DID2021040584

16/06/2021

25

JOVANCA + LOGO

590

JID2021040585

16/06/2021

35

DEBEAUS & LUKISAN

591

JID2021040586

16/06/2021

36

MotionPoints

592

JID2021040587

16/06/2021

35

MASARIKU

593

DID2021040588

16/06/2021

25

HANYA LOGO

594

DID2021040589

16/06/2021

33

Karakter huruf China “WU LIANG YE”

595

DID2021040590

16/06/2021

25

ROOFAIR MAGNIFIQUE dan logo

596

J082021040591

16/06/2021

44

KLINIK PRATAMA SERUNI

597

JID2021040592

16/06/2021

43

SASANA

SANDANG PANGAN

Halaman 27 dari 623

598

DID2021040593

16/06/2021

21

HANYA LOGO

599

DID2021040594

16/06/2021

25

Logo + poshgee

600

JID2021040596

16/06/2021

36, 41, 42

601

DID2021040597

16/06/2021

33

Karakter huruf China “YANG HE”

602

DID2021040598

16/06/2021

8

HANYA LOGO

603

DID2021040599

16/06/2021

7

SDV

604

DID2021040600

16/06/2021

34, 11

Glofish

605

DID2021040601

16/06/2021

25, 28

Omega QQ

606

DID2021040602

16/06/2021

3

WE ARE THE GOOD BOYZ

607

JID2021040603

16/06/2021

41

MOGAMI DRAWING

608

DID2021040604

16/06/2021

3

Frontída

609

DID2021040605

16/06/2021

30

ROOFAIR COFFEE dan logo

610

DID2021040606

16/06/2021

34, 11

611

J172021040607

16/06/2021

36

612

DID2021040608

16/06/2021

34, 11

613

DID2021040609

16/06/2021

9

NORBERT

614

DID2021040610

16/06/2021

9

FiiTii + logo

615

DID2021040611

16/06/2021

3

Biomecera

616

DID2021040612

16/06/2021

9

MotionWallet

617

DID2021040613

16/06/2021

33

Karakter huruf China “GUO JIAO” 1573

618

JID2021040614

16/06/2021

35

GOREFIT

619

DID2021040615

16/06/2021

30

Gatan + LOGO

620

DID2021040616

16/06/2021

3

Miracle Bloom

NONGSA DIGITAL PARK

MW logo
LOPO DI@ BISA
MW logo + huruf kanji

Halaman 28 dari 623

621

DID2021040617

16/06/2021

22

KINGDOM ELEPHANT

622

DID2021040618

16/06/2021

25

BODY BLUE

623

JID2021040619

16/06/2021

36

MotionWallet

624

DID2021040620

16/06/2021

25

D&Z + LOGO

625

DID2021040621

16/06/2021

11

Pvilub

626

DID2021040622

16/06/2021

25, 28

627

DID2021040623

16/06/2021

9

BENA

628

DID2021040624

16/06/2021

30

FIDAROINI + LOGO

629

JID2021040625

16/06/2021

43

SHORI SUSHI BAR + Lukisan + karakter huruf
kanji

630

DID2021040627

16/06/2021

34

JR (JUSRAKJAT)

631

DID2021040628

16/06/2021

29

DELISIA

632

J152021040629

16/06/2021

35

TANNAMAS

633

JID2021040630

16/06/2021

35

BTC - BUNA TIRTA CHEM

634

DID2021040631

16/06/2021

29

faliha + LOGO

635

DID2021040632

16/06/2021

10

SIP PRIMA – DISPOSABLE PROTECTIVE
COVERALLS + LOGO

636

DID2021040633

16/06/2021

5

Dews Healthy

637

DID2021040634

16/06/2021

25, 28

638

DID2021040635

16/06/2021

29

CHARELINE + LOGO

639

DID2021040636

16/06/2021

3

OTSURA + LOGO

640

DID2021040638

16/06/2021

18

PLAYBOY + LOGO

641

DID2021040639

16/06/2021

9

MotionCredit

642

DID2021040640

16/06/2021

12

Tangguh

643

DID2021040641

16/06/2021

25

PLAYBOY + LOGO

WENGLY

WUDEXI

Halaman 29 dari 623

644

JID2021040642

16/06/2021

41

Lamaran #takdircintaleslar

645

DID2021040643

16/06/2021

30

Pohon Panjang Umur

646

JID2021040644

16/06/2021

36

MotionCredit

647

DID2021040645

16/06/2021

1

INIZU + LOGO

648

JID2021040646

16/06/2021

39

MyVisa

649

DID2021040647

16/06/2021

11

ARMIK

650

DID2021040648

16/06/2021

29

MAKANA

651

DID2021040649

16/06/2021

29, 30

BAMBOE

652

JID2021040650

16/06/2021

41

ONE

653

JID2021040651

16/06/2021

44

We Care Haemophilia

654

DID2021040652

16/06/2021

3

SKINESCAPE

655

DID2021040653

16/06/2021

29, 30

656

DID2021040654

16/06/2021

3

Skin addict by dr. Kirara

657

DID2021040655

16/06/2021

19

GED + LOGO

658

DID2021040656

16/06/2021

16

BOOKAZINE

659

DID2021040657

16/06/2021

16

PERIPLUS

660

JID2021040658

16/06/2021

36

WF logo

661

JID2021040659

16/06/2021

35

WF logo

662

DID2021040660

16/06/2021

5

NORDIQUE

663

JID2021040661

16/06/2021

43

BliWayan

664

DID2021040662

16/06/2021

32

NORDIQUE

665

DID2021040663

16/06/2021

18

PERIPLUS

666

DID2021040664

16/06/2021

20

PERIPLUS

BAMBOE

Halaman 30 dari 623

667

JID2021040665

16/06/2021

43

GEROBAK

668

DID2021040666

16/06/2021

25

inibaru

669

DID2021040667

16/06/2021

9

MAXSELL

670

JID2021040668

16/06/2021

43

inibaru

671

DID2021040669

16/06/2021

8

MAXSELL

672

JID2021040670

16/06/2021

43

PERIPLUS

673

JID2021040671

16/06/2021

43

msb BOYOLALI

674

DID2021040672

16/06/2021

25

Box Of Jeans

675

DID2021040673

16/06/2021

7

MAXSELL

676

JID2021040674

16/06/2021

43

Cobek

677

DID2021040675

16/06/2021

6

MAXSELL

678

DID2021040676

16/06/2021

6

RAPIDE

679

JID2021040677

16/06/2021

41

MEGA Series Suara Hati Istri Anjani

680

DID2021040678

16/06/2021

25

ZY-AR COLLECTION + LOGO

681

J152021040679

16/06/2021

40

BE SMART CLOTHING

682

DID2021040680

16/06/2021

32

MILAGROS REFIT

683

DID2021040681

16/06/2021

35, 5

684

DID2021040682

16/06/2021

4

VOLAANO

685

DID2021040683

16/06/2021

30

KUKINAS

686

DID2021040684

16/06/2021

3

PLEZHER

687

JID2021040685

16/06/2021

35

ALL FOODTECH EXPO

688

DID2021040686

16/06/2021

28

SMART GAMES + LOGO

689

J162021040687

16/06/2021

42

MYSHRINE

Tanimore

Halaman 31 dari 623

690

DID2021040688

16/06/2021

3

DELUXE

691

DID2021040689

16/06/2021

16

KANO

692

DID2021040690

16/06/2021

21

KERODONG BURUNG SANJAYA

693

DID2021040691

16/06/2021

9

OTOZILLA

694

DID2021040693

16/06/2021

21

KEMUNING MAS

695

DID2021040694

16/06/2021

31

PURITY PAW

696

DID2021040695

16/06/2021

3

Samoor

697

JID2021040696

16/06/2021

35

RED BUTTON + Lukisan

698

DID2021040697

16/06/2021

16

LM

699

JID2021040698

16/06/2021

37

MODDERFATHERS + Lukisan = Suatu
Penamaan.

700

DID2021040699

16/06/2021

3

LUPA Beauty & Healty + Logo

701

JID2021040700

16/06/2021

35

KAUZTEE

702

JID2021040701

16/06/2021

39

indo islands

703

DID2021040703

16/06/2021

16

LM

704

DID2021040704

16/06/2021

25

KAUZTEE

705

DID2021040705

16/06/2021

29

BAKSO ENDES dan Logo

706

DID2021040706

16/06/2021

16

LOHAN

707

DID2021040707

16/06/2021

30

iji

708

DID2021040708

16/06/2021

16

Klayyapan's Est 2021 + Lukisan

709

DID2021040709

16/06/2021

7, 9, 11

Objet Collection

710

DID2021040710

16/06/2021

7, 9, 11

Objet

711

DID2021040711

16/06/2021

25

UKIYO

712

DID2021040712

16/06/2021

3

DR'S LAB

Halaman 32 dari 623

713

DID2021040713

16/06/2021

25

PRESIDENT & SON + LOGO

714

DID2021040714

16/06/2021

25

PRESIDENT EXECUTIVE + LOGO

715

DID2021040715

16/06/2021

30

the gardens eatery coffee bar pool

716

JID2021040716

16/06/2021

43

iji

717

DID2021040717

16/06/2021

20

LOGO RAKIA

718

DID2021040718

16/06/2021

20

CAKRA

719

DID2021040719

16/06/2021

3

IT YOUR SKIN BUT BETTER

720

JID2021040720

16/06/2021

39

Selatour Travel Sunnah

721

DID2021040721

16/06/2021

25

SAKATSU GEAR

722

DID2021040722

16/06/2021

1

JOLINYUN

723

DID2021040723

16/06/2021

3

Ziyana

724

DID2021040858

17/06/2021

31

KUMPAI

Jakarta, 21/06/2021
Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi,

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

Halaman 33 dari 623

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021029390
: 27/04/2021 14:28:08
:
: Billy Fernando

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Batu Tulis III No. 26 A , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bakmi Boss
: Boss: Pemimpin

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah, Kuning, Krem, Abu-abu
: 30
: ===mie ayam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek
566

Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021030305
: 30/04/2021 00:14:09
:
: ISTUDIYANTI PRIATMI SE MH

540 Etiket

540 Etiket

: KOMP PERURI BLOL F 41 RT 008/002 PISANGAN CIPUTAT TIMUR TANGSEL,
Kota Tangerang Selatan, Banten
:
:

:
Merek Kata dan Lukisan
: MEREK GREEN JUICE KRESZ KRESZ ADALAH MEREK DAGANG DARI NAMA USAHA KRESZ
KRESZ
:
: bulatan warna hujai ada tulisan 1005 natural kotak warna biru bergariskan hijau bertuliskan green juice warna putih gambar
sayur berwarna hijau tulisan kresz kreszz berwarna hijau
: 32
: ===Jus sayuran bernutrisi (bukan untuk keperluan medis)===
: DID2021030306
: 30/04/2021 00:27:07
:
: SRI SULISTIOWATI SUPARNO

540 Etiket

: KOMP. PERMATA PAMULANG BLOK E II NO.7, Kel. Bakti Jaya, Kec. Setu, Kota
Tangerang Selatan, Prov. Banten, Kota Tangerang Selatan, Banten
:
:

: Merek Kata dan Lukisan
: merek alvandra's kitchen mengambil dari nama usaha
: makan yang menyenangkan dan kopi
: bulatan warna puti bertuliskan merek alvandra's kitchen berwarna merah dengan tambahan kata eat fun & coffee berwarna
merah
: 29
: ===masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan===
: DID2021030308
: 30/04/2021 00:40:49
:
: AGUNG SUHARTO

540 Etiket

: VILLA ILHAMI BLOK MINA J-3 NO. 15, Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas,
Kota Tangerang, Prov. Banten, Kota Tangerang, Banten

Halaman 34 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merek Kata dan Lukisan
: merek Ahaay by Scorta mengambil dari nama usaha
: tetap segar dan tetap tenang
: Ahaay berwarna coklat By Scorta berwana merah stay fresh & stay cool berwarna coklat gaambar gelas dan bulatan
kombinasi warna biru dan abu abu
: 30
: ===minuman berbahan dasar kopi; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman kopi; minuman-minuman
berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek
566

Arti Bahasa

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021030309
: 30/04/2021 00:53:12
:
: AMIRUDIN

540 Etiket

: GRAHA CATANIA BLOK. U 19/05, Kel. Ciakar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang,
Prov. Banten, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

: Merek Kata dan Lukisan
: merek amiracle adalah merek dagang dari usaha
: makanan ringan berkualitas tinggi
: amiracle berwarna putih dengan tulisan dibawahnya the premium snaack berwarna putih di lingkari dengan warna orange dan
titil kuning dan lingkaran U warna coklat
: 29
: ===keripik tempe===
: DID2021030311
: 30/04/2021 01:09:12
:
: YUSUF B HASAN

540 Etiket

: TAMAN KRAKATAU BLOK 1 4 NO 2 RT 004/006 WARINGINKURUNG SERANG,
Kabupaten Serang, Banten
:
:

:
Merek Kata dan Lukisan
: merek OXY adalah merek dagang dan mms singkatan dari nama usaha malik maulana sultan satria
manggala
:
: merek OXY berwarna merah mms putih satria manggala merah dilingkari dengan warna biru dan kotak biru tua
: 32
: ===air dalam kemasan; air minum dalam kemasan===
: DID2021030312
: 30/04/2021 01:19:37
:
: DIAH ERNI RUDIYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL BATANG AGAM RAYA NO 21 RT 010/015 BENCONGAN KELAPA DUA KAB
TANGERANG, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: merek mulyarasa bebek adalah merek yang diambil dari nama usaha

540 Etiket

Halaman 35 dari 623

566

Arti Bahasa

:

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merek mulyarasa bebek berwarna putih dengan garis lebar warna kuning dibawahnya adal tulisan gurih empuk pedas nampol
berwarna putih yang semuanya ada dalam kotak warna merah dan gambar bebek putih dilingkari warna hijau
: 29
: ===rendang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021030315
: 30/04/2021 01:33:24
:
: JUBAIDI ROCHMAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GRONONG RT 003/005 MANDAN SUKOHARJO, Kabupaten Sukoharjo, Jawa
Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: merek mimiku diambil dari nama usaha
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merek mimiku berwarna gold dengan hiasan tangkai bunga berwarna gold yang ada didalam hiasaan warna hitam
: 30
: ===kue, biskuit, kue kering===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021030317
: 30/04/2021 01:56:04
:
: ACHMAD HARDIANSYAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP CIREWED RT 003/001 SUKA DAMAI CIKUPA KAB TANGERANG, Kabupaten
Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: merek dagang bambu aer diambil dari nama usaha
:

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merek dagang bambu aer berwarna hitam dengan variasi putih dan hijaudibawahnya dengan tulisan traditional resto dengan
warna kuning
: 29
: ===masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021031076
: 03/05/2021 19:31:25
:
: Anantaya Putri Kinaryoshi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TAMAN GIWANGAN ASRI I BLOK D-07, Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota
Yogyakarta, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: mereek dagang haymask.id adalah sesuai nama usaha
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam putih
: 3
: ===Masker (kosmetik); Masker wajah (kosmetik); body scrub untuk keperluan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih
badan yang tidak mengandung obat; masker kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021031079
: 03/05/2021 20:25:20
:
: ATIEK KUSUMAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL HAYAMWURUK 112 PJKA RT 002/001 BAUSASRAN DANUREJAN KOTA
YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: merek dagang my dee adalah sekaligus nama usaha
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah hitam
: 14
: ===bros perhiasan; perhiasan; perhiasan untuk wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021031082
: 03/05/2021 20:33:29
:
: ANGGARWATI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SAREN CT XV 74 A TEMPEL, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov.
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: merek dagang gyata home living sama dengan nama usaha
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: gold
: 24
: ===Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut); kain penutup tempat tidur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021031083
: 03/05/2021 20:40:30
:
: Astuty Sundari Sunarto Putri

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KARANGTENGAH NOYOKERTEN RT 003/037 SENDANGTIRTO BERBAH
SLEMAN, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: merek gendis ayu meka up artis adalah sama dengaan nama usaha
: pink dan hitam

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: pink dan hitam
: 3
: ===sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021031091
: 03/05/2021 21:05:49
:
: DIAN PUSPITARINI

540 Etiket

: JL. NITIKAN BARU GG.KRESNO NO.80-F, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota
Yogyakarta, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

Halaman 37 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: merek dagang roti khubz abisafa adalah nam brand dagang dari usaha si jeni dan si khubz
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning coklat hitan merah hijau
: 30
: ===Roti kue-kue semprit; Roti, kue pastry dan gula-gula; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); bahan makanan untuk adonan
roti dan kue===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021031097
: 03/05/2021 21:22:25
:
: Santi Krisantina Hakim

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pamulang Permai AX 03/06, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15417
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Sebuah penamaan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam-putih; coklat-jingga
: 29
: ===Ayam Balado; Ayam Cabai Hijau; Ayam Goreng; Ayam Karage; Ayam goreng Bumbu Lengkuas; Ayam potong dalam
kemasan; Beef Burger; Chicken Burger; Crispy original (Ayam goreng Ayam tepung original); Rendang Ayam; Rendang Sapi;
Sate Ayam; Sate Daging Sapi; Siomay; Sosis; Tahu Bakso; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam giling; botifarra [sosis];
daging ayam; daging burger; daging kalkun (diasinkan atau diasap); dimsum; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan,
unggas atau sayuran; makanan bento terbuat dari daging/ayam; nugget ayam; olahan daging ayam untuk isian roti burger;
otak-otak; sayap ayam; sosis; sosis asap; sosis daging; sosis daging kalkun; sosis koktail; sosis yang diawetkan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021031100
: 03/05/2021 21:34:33
:
: RADDINI GUSTI RAHAYU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL TEKNOLOGI III NO 18 KOMP CIMINDI RAYA, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara,
Kota Cimahi, Prov. Jawa Barat, Kota Cimahi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: merek dagang ragemi adalah sama dengan nama usaha
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning putih pink
: 3
: ===Masker Wajah; masker wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021034191
: 20/05/2021 09:09:47
:
: RADEN IBRAHIM SOMADINATA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL SOMAWINATA NO 3 D TANIMULYA NGAMPRAH BANDUNG BARAT ,
Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: MEREK MADU RADEN IBRAHIM IB MERUPAKAN BRAND DARI USAHA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 30
: ===madu mentah [pemanis alami]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021035507
: 27/05/2021 13:28:14
:
: Sad Widya Utama

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Selat Sunda 5 no 5 Kav TNI AL Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13440
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: XKURAU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna tidak mengikat
: 25
: ===Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju
Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju koko;
Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju tidur; Baju wanita; Barang-barang pakaian olahraga; Celana jeans; Celana
panjang untuk jalan; Celana pelindung kaki; Celana pendek selancar; Celana tahan dingin; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga;
Ikat pinggang; Jaket anak-anak; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan;
Jaket-jaket; Kaos Promosi; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus pakaian; Kemeja Hawaii; Kerudung
kepala; Mantel tahan dingin; Masker wajah (pakaian); Pakaian; Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan
untuk anak-anak; Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian [pakaian]; Pakaian anakanak; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dinas seragam; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian luar; Pakaian muslim;
Pakaian olahraga; Pakaian tidur; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang
menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan,
t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian;
Rompi; Sandal Gunung; Sarung; Sarung tangan tahan dingin; Selempang; Selop; Sepatu pantai; Sepatu sekolah; Sepatu
untuk jalan; Setelan pakaian main; Sweater; Switer lengan panjang; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt; Tshirt dengan logo; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; Tali pinggang (pakaian); Topi sebagai tutup kepala; alas
kaki; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki
untuk wanita; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki/sepatu tahan air
dan sepatu bot hiking; atasan baju tanpa lengan; atasan untuk pria; baju batik; baju berkerah; baju hangat; baju kaos (t-shirt);
baju kaos [pakaian]; baju luar untuk memancing; baju olah raga; baju olahraga; baju pelindung; baju rajut (pakaian); baju tidur;
baju untuk orang dewasa; beha dan miniset; blus lengan panjang; blus lengan pendek; bra; celana anak; celana bersepeda;
celana boxer; celana dalam; celana dalam wanita; celana formal; celana golf; celana hiking; celana hujan; celana jeans untuk
anak; celana jogging; celana kaki; celana kasual; celana khaki; celana kulit; celana olahraga; celana olahraga untuk orang
dewasa; celana olahraga untuk pria; celana panjang; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk orang dewasa;
celana panjang untuk pria; celana panjang yang menyerap keringat; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian];
celana pendek atletik; celana pendek bersepeda; celana pendek boxer; celana pendek denim; celana pendek golf; celana
pendek untuk pria; celana pendek untuk selancar; celana pria; celana santai; celana tanaman denim; celana tanggung; celana
tempur; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk wanita; celemek kertas; chullos [topi dengan penutup
telinga]; corselets; daster; gaun; gaun denim; gaun ganti; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk wanita; ikat pinggang; ikat
pinggang [korset]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket bawah; jaket
berat; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket
hujan; jaket kasual; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket nelayan; jaket panjang; jaket pelindung angin dan
hujan [parkas]; jaket ringan; jaket tahan angin; jaket tanpa lengan; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket, jaket olahraga,
jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola; jaket, sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas hujan; jas hujan
motor; jas kulit; jeans biru; jilbab; jubah hujan; kaftan batik (pakaian); kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki panjang;
kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo;
kaos singlet; kaos t shirt; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus; kaus [baju ketat]; kaus kaki; kaus kaki anak-anak; kaus
kaki anti-keringat; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki dan stoking; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang,
kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pria; kaus kaki sekali pakai; kaus kaki wanita; kaus kaki yang menyerap keringat; kaus
lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda; kaus tanpa lengan; kaus tanpa lengan,
pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja berkerah; kemeja
formal; kemeja golf; kemeja kancing; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja memancing;
kemeja polo; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk pria; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; kombinasi [pakaian];
korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum
untuk digunakan dalam permainan peran; kutang wanita; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging menjadi
celana panjang; maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; mankini; manset; mantel; mantel denim; mantel kulit; mantel
untuk pria; mantel untuk wanita; memanjat baju; muffs [pakaian]; overall; overall kerja; overshirts; pakaian; pakaian (jaket)
memancing; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain; pakaian bermain untuk bayi dan anakanak; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam kertas; pakaian

740
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dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dalam wanita; pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dari kulit; pakaian
dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan;
pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kendo; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar
untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk
semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olahraga; pakaian pantai;
pakaian pas untuk pria; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian pria;
pakaian resmi; pakaian ringan; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan
air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tenis; pakaian tidur; pakaian
tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak lakilaki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk memancing; pakaian untuk
olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian yang
menahan angin; pakaian yang menyerap keringat; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala;
pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam,
rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt,
celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; piyama; piyama untuk anakanak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; ponco; ponco hujan; puncak jogging; rok celana; rompi; rompi bawah;
rompi memancing; sabuk; sabuk kulit [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk untuk pria; sabuk yang terbuat dari kain; sabuk
yang terbuat dari kain [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit; sabuk yang terbuat dari tekstil; sandal; sandal dan sepatu
pantai; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal kulit domba; sandal pakai; sandal pantai; sandal untuk anakanak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sarung; sarung tangan; sarung tangan untuk memancing;
sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; selempang untuk dipakai; selendang [pakaian]; sendal; sendal flip-flop;
sepatu; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu berjalan; sepatu bersepeda; sepatu boot; sepatu bot *; sepatu bot
memancing; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot
untuk pria; sepatu dan alas kaki; sepatu datar; sepatu formal; sepatu gunung; sepatu hiking; sepatu kanvas; sepatu karet;
sepatu kasual; sepatu kerja; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu lari; sepatu mendaki; sepatu olahraga; sepatu panjat;
sepatu pantofel; sepatu pantofel wanita; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu slip-on; sepatu untuk pakaian santai; sepatu
wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; seragam; setelan jas; setelan
pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; setelan untuk olah raga; singlet; singlet olahraga; sisipan sepatu untuk
tujuan non-ortopedi; skort denim; stoking setinggi lutut; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal leher; syal leher
[muffler]; syal yang melingkar di leher; topi; topi bersepeda; topi dengan visor; topi golf; topi hujan; topi kertas [pakaian]; topi
koki; topi mode; topi olahraga; topi pantai; topi rajutan; topi untuk anak-anak; trainer (alas kaki); tutup kepala anak-anak; tutup
kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; visor (tutup kepala)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037498
: 04/06/2021 15:20:21
:
: SUGANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.DR NURDIN GG. III RT/RW.010/007 NO.10 KEL. GROGOL, KEC. GROGOL
PETAMBURAN, JAKARTA BARAT 11450, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11450
: Ngarudy Hariman S.H., M.H
: Tempo Scan Tower 32rd Floor Jalan HR. Rasuna Said Kavling 3-4

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AZONA COLLECTION
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING EMAS, MERAH
: 35
: ===Toko pakaian ritel; Toko yang menjual pakaian; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; toko online; toko ritel online
dalam bidang pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J302021037777
: 07/06/2021 08:14:18
:
: SAMSU BAHRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN A. YANI NO.12 KEL. MASJID JAMIK KEC. RANGKUI KOTA
PANGKALPINANG, Kota Pangkal Pinang, Kep. Bangka Belitung, 33132
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Hit@m PUTIH Advertising
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 40

740

540 Etiket

Halaman 40 dari 623

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Percetakan bahan periklanan; Percetakan sesuai pesanan nama dan logo perusahaan untuk tujuan promosi dan
periklanan pada barang-barang untuk pihak lain; jasa percetakan; percetakan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021038125
: 07/06/2021 23:28:09
:
: purwanto

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: muara rt. 04 rw. 08, Kota Bogor, Jawa Barat, 62119
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BAKSO BOS KUH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, ORANGE, HIJAU,PUTIH, HITAM
: 29
: ===lemak hewani untuk makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D012021038325
: 08/06/2021 14:30:06
:
: Fitriani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Banda Aceh-Medan Gampong Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie
Jaya, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, 24185
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KUE ARAFIT CAP 3 BINTANG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu
: 30
: ===Bakpia; Kue Kacang Spesial; kukis (kue kering)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D012021038328
: 08/06/2021 14:35:38
:
: Fajar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Banda Aceh-Medan Gampong Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie
Jaya, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, 24185
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ROTI ARAFIT CAP BINTANG SATU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu
: 30
: ===Bakpia; Kue Kacang Spesial; kukis (kue kering)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D122021038569
: 09/06/2021 10:51:18
:
: HENDY TIRTA

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: JL A. YANI KM. 2 NO. 15A RT 001 RW 001 KELURAHAN KURIPAN, Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70236

Halaman 41 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JELSY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat Tua dan coklat Muda
: 30
: ===Kue kering (pastri); kue basah; kukis (kue kering)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021038593
: 09/06/2021 11:35:08
:
: Sri Suyatmi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BSI 2 Jl. Anggrek Blok A7/29 RT 004/011, Pengasinan, Sawangan, Kota Depok,
Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Safwana Collection
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Pink, Ungu
: 25
: ===pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D012021038625
: 09/06/2021 12:28:36
:
: Khairun Nisa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Letnan Mubin Dsn Cot Kandeh No. 07 Desa Lapang Kecamatan Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, 23618
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HASSA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah dan Putih
: 30
: ===Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021038670
: 09/06/2021 14:02:51
:
: Irmawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perumahan Sawangan Permai Blok C2/13, Jl. Permata Raya, Kel. Pasir Putih, Kec.
Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Kota Depok, Jawa Barat, 16519
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: buatdipake!
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam
: 18

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 42 dari 623

510

Uraian Barang/Jasa

: ===dompet; tas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021038985
: 10/06/2021 12:12:20
:
: Susilo Tri Wardoyo

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dsn. Krajan Rt 04 Rw 02 Desa Kaotan Kec. Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi,
Jawa Timur, 68462
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UD PANDAN ARUM BANYUWANGI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, kuning, biru, hijau, merah dan ungu
: 29
: ===Sale pisang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021039189
: 10/06/2021 18:13:35
:
: Yusuf

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pedati No.107 RT 07/10, Kec. Bidaracina, Kel. Jatinegara, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RAQM WAHID STORE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Emas, Putih (Red, Gold, and White)
: 35
: ===Agen penjualan; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan
melalui online (internet); Jasa toko; Jasa toko pakaian eceran; Layanan penjualan ritel online; Penjualan pakaian,; Toko
Pakaian Jadi / konpeksi; Toko pakaian ritel; Toko yang menjual pakaian; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran
secara online; jasa penjualan secara online; layanan toko grosir menampilkan pakaian; toko grosir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021039413
: 11/06/2021 13:52:38
:
: Giman

540 Etiket

: Jl. Taman Sari II No. 60 RT. 006 RW. 001
Maphar – Taman Sari
Jakarta Barat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Rika Oktavia S.H.,
: Jalan Palem III No 1030 RT/010 RW/007 Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Carbon Expert
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih
: 12
: ===Karet shockbreaker untuk kendaraan; Kunci kontak sepeda motor; Kunci sadel sepeda motor; Pijakan Kaki (footstep);
Tuas Kopling; anti-pencurian kunci untuk digunakan pada roda mobil kemudi; bantalan pegangan untuk tangki sepeda motor;
bantalan stang untuk kendaraan roda dua; behel motor; bingkai plat nomor kendaraan; cover kunci kontak kendaraan; grip
stang untuk sepeda motor; grip tangki untuk sepeda motor; grip tape untuk setang sepeda motor; handle rem/kopling; kaca
spion; kaca spion untuk kendaraan; kunci anti maling untuk kendaraan; kunci baris; kunci gandar belakang; mencengkeram
untuk tuas rem sepeda; pedal; pelapis jok untuk kursi kendaraan; penutup kunci kontak; peredam kejut [kendaraan darat];

740

Halaman 43 dari 623

peredam kejut untuk kendaraan; peredam kejut untuk kendaraan darat; peredam kejut untuk sepeda motor; setang untuk
kendaraan roda dua; tuas rem untuk kendaraan darat; tuas rem untuk sepeda; tuas rem untuk sepeda motor; tuas rem untuk
siklus; tutup rantai===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021039562
: 11/06/2021 18:20:46
:
: AJI KURNIAWAN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kertamana, RT.01/RW.03, Kec. Warureja, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, 52183
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Syuhada Property
: Property berarti properti

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Hijau
: 20
: ===furnitur dari logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021039999
: 15/06/2021 00:02:09
:
: PT. MEGAH ASRI BUSANA INTERNASIONAL

540 Etiket

540 Etiket

: Ruko Batununggal Indah No. 70 Lt.3, R.03, RT.003, RW.005, Kel. Mengger, Kec.
Bandung Kidul, Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Ricky Firmansyah Djong S.H.,
: Jl. Rawa Selatan 1 No. 38. RT. 007, RW. 004, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FAREEHA TWILL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih, kuning
: 24
: ===Alas piring dari bahan tekstil; Handuk; Kain Batik; Kain Ikhram; Kain Ulos; Kain jok; Kain sarung; Sarung bantal; Sarung
bantal sofa; Sarung kasur; Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut); bahan tekstil; bed
cover; bed cover kertas; bedcover berlengan; gorden kecil terbuat dari bahan tekstil; handuk anak-anak; handuk berkerudung;
handuk dari tekstil; handuk kamar mandi dari tekstil; handuk katun; handuk mandi; handuk microfiber; handuk tangan dari
tekstil; handuk tekstil untuk digunakan di toko tukang cukur; kain benang wol; kain biliar; kain bukan tenunan dan kain kempa;
kain chenille; kain dan barang tekstil untuk sprei; kain denim; kain flanel; kain kasa; kain krep; kain lakan; kain linen untuk
bordir; kain minyak; kain muslin; kain nilon; kain pashmina; kain piyama; kain poliester; kain rajutan; kain rami; kain rayon; kain
renda; kain sarung; kain sarung batik; kain satin; kain serat semi-sintetis; kain spandek; kain tahan air digunakan dalam
pembuatan sarung tangan; kain tekstil bukan tenunan; kain tekstil microfiber; kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kain
tenun; kain wol; kain zephyr; kain*; kelambu kain; label kain perekat diri; lapisan tekstil untuk pakaian; permadani tekstil;
saputangan tekstil; sarung bantal; sarung bantal anak-anak; sarung guling; sarung kain yang tidak pas untuk perabotan;
sarung tangan mandi; sarung tangan untuk mencuci; selimut; selimut bayi; selimut futon kertas [pas atau tidak terpasang];
selimut penutup; selimut tempat tidur; selimut tempat tidur terbuat dari katun; selimut tempat tidur terbuat dari wol; selimut
tempat tidur yang terbuat dari serat buatan; selimut tidur; set sprei; sprei; sprei anak-anak; sprei bayi; sprei kertas; sprei
terbuat dari bahan tekstil non-woven; sutra [kain]; table runner dari plastik menjadi pengganti tekstil; tekstil dan pengganti
tekstil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040000
: 15/06/2021 00:09:24
:
: PT CIPTA TEKNIK UTAMA

540 Etiket

: Komplek Rukan Sunter Permai Blok A No. 18, Jl Danau Sunter Utara RT/RW
000/000, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

Halaman 44 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M
: AFJ Counselors At Law, Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor
(207 B-C) Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AGILLE MOBILE
: merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Jingga dan merah
: 9
: ===I-Ring untuk ponsel genggam; Kabel USB untuk ponsel; Pemancar Global Positioning System [GPS]; Pengisi daya;
Perangkat lunak seluler; Perangkat navigasi Global Positioning System [GPS]; USB flash drive; aksesoris telepon seluler, yaitu
headset, tali telepon genggam; baterai; baterai untuk ponsel; casing untuk ponsel pintar; film pelindung yang disesuaikan
untuk layar ponsel cerdas; jam tangan pintar; kabel baterai; kabel micro USB; kasing dan penutup untuk telepon seluler;
kasing tahan air untuk ponsel pintar; keypad untuk ponsel; kit hands-free untuk ponsel; layar liquid crystal display [LCD];
mikrofon handsfree untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk ponsel; pengisi daya baterai; peralatan telekomunikasi; peralatan telepon seluler; perangkat lunak;
perangkat lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; perangkat lunak pengoperasian komputer; ponsel pintar;
power bank [baterai yang bisa diisi ulang); stasiun docking untuk ponsel; telepon seluler; tutup pelindung jelas diadaptasi
untuk telepon seluler===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040001
: 15/06/2021 00:25:48
:
: Susmindah Junita Rinaningtyas

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mantrigawen Kidul No.21 RT.022 / RW. 007 Kec. Panembahan, Kota Yogyakarta, DI
Yogyakarta, 55131
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MeBelle
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Tua dan Merah
: 3
: ===produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040002
: 15/06/2021 00:28:19
:
: KASMAR

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Pulo Indah II No. 10 RT. 001/RW 008 -, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan
Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M
: AFJ Counselors At Law, Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor
(207 B-C) Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: alfababy
: merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan jingga
: 28
: ===Balon tiup; Mainan, permainan dan alatnya; patung tokoh jagoan; mesin permainan otomatis dan yang dioperasikan
dengan koin; balon; bola basket; bola pantai; boneka yang berisi kacang dikeringkan atau yang sejenis; permainan yang
menggunakan papan; permainan kartu; kosmetik mainan anak-anak; ornamen pohon Natal kecuali barang kembang gula atau
iluminasi; konfeti; boneka; pakaian boneka; perabotan boneka; layang-layang; ponsel untuk anak-anak; bola karet berwarna
untuk bermain; mainan yang terbuat dari kain dan kapas; boneka yang digerakkan dengan tali atau tangan di dalamnya;
puzzle; sepatu roda; papan luncur; mainan patung tokoh jagoan dan aksesoris patung tokoh jagoan; kendaraan mainan;
perangkat bermain kendaraan mainan; skuter mainan; dan mainan otomatis yang digerakkan oleh motor jarum jam, semua
barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris
boneka; Permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; rumah melambung yang dipompa/dapat digembungkan;
permainan dalam ruangan; rumah bermain; tenda mainan; mainan patung; set perangkat mainan patung; pakaian untuk

Halaman 45 dari 623

mainan patung; skuter mainan; kendaraan mainan; topi pesta dari kertas, semua barang di atas untuk anak-anak dan
berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; alat bantu renang tiup untuk
anak-anak; alat musik mainan; alat permainan elektronik; binatang mainan; blok bangunan [mainan]; bola karet; bola latihan;
bola mainan; boneka (dolls); boneka mainan berkarakter; furnitur boneka; furnitur mainan; furnitur untuk rumah boneka; game
tiup untuk kolam renang; kasur atau bantalan mengapung tiup untuk penggunaan rekreasi; kolam renang tiup [artikel bermain];
kolam tiup untuk penggunaan rekreasi; mainan *; mainan bayi; mainan binatang yang diisi kain/kapas; mainan elektronik;
mainan karakter fantasi; mainan karakter plastik; mainan kolam tiup; mainan konstruksi; mainan kotak musik; mainan mandi
tiup; mainan musik; mainan pendidikan; mainan pendidikan untuk bayi; mainan perkembangan bayi; mainan plastik; mainan
untuk anak-anak; mainan yang dapat dipompa/digembungkan; mendorong mainan; mengapung tiup untuk berenang; naik
mobil mainan; patung-patung mainan plastik; peralatan musik mainan; permainan; permainan dan alat-alat permainan; pompa
untuk menggembungkan bola olahraga; roda kemudi mainan; sepeda roda tiga untuk anak-anak untuk digunakan sebagai
mainan; skuter [mainan]; slide [mainan]; tempat tidur gantung mengapung tiup untuk penggunaan rekreasi dalam air;
trampolin; truk mainan, kendaraan mainan yang dioperasikan secara elektronik, sadel sepeda, tunggangan kendaraan
mainan, kendaraan model skala, kereta api dan pesawat terbang, kereta model ukuran kecil, kit model dari kendaraan, mainan
yang ditiup, pakaian boneka, dan mainan lainnya serta boneka, kendaraan mainan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040003
: 15/06/2021 01:02:42
:
: PT. MEGAH ASRI BUSANA INTERNASIONAL

540 Etiket

: Ruko Batununggal Indah No. 70 Lt.3, R.03, RT.003, RW.005, Kel. Mengger, Kec.
Bandung Kidul, Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Ricky Firmansyah Djong S.H.,
: Jl. Rawa Selatan 1 No. 38. RT. 007, RW. 004, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FAREEHA TWILL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih kuning
: 25
: ===Kerudung kepala; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian
bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita,
kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri
atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang,
pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis,
pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana
pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi,
blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki,
sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos
tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk
tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak
saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir,
bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana
panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun
dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi,
celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies,
kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Sandal Gunung; Sarung batik; Sarung printing; Sarung sutra (untuk
sholat); Sarung tenun; Sarung tenun palekat; blazer [pakaian bisnis]; dasi; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket, gaun
tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang
dan kaus kaki; kaos kaki; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk
kegunaan ortopedi); kerudung [pakaian]; manset; pakaian; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak;
pakaian dalam pria; pakaian pria; pakaian santai; pakaian wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sabuk untuk pakaian;
sandal kulit; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan
tak berjari; sepatu; sepatu atau sandal esparto; sepatu sandal; sol sandal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040004
: 15/06/2021 01:08:59
:
: PT. MEGAH ASRI BUSANA INTERNASIONAL

540 Etiket

: Ruko Batununggal Indah No. 70 Lt.3, R.03, RT.003, RW.005, Kel. Mengger, Kec.
Bandung Kidul, Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ricky Firmansyah Djong S.H.,
: Jl. Rawa Selatan 1 No. 38. RT. 007, RW. 004, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOYOJIRO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 24
: ===Alas piring dari bahan tekstil; Handuk; Kain Batik; Kain Ikhram; Kain Ulos; Kain jok; Kain sarung; Sarung bantal; Sarung
bantal sofa; Sarung kasur; Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut); bahan tekstil; bed
cover; bed cover kertas; bedcover berlengan; gorden kecil terbuat dari bahan tekstil; handuk anak-anak; handuk berkerudung;
handuk dari tekstil; handuk kamar mandi dari tekstil; handuk katun; handuk mandi; handuk microfiber; handuk tangan dari
tekstil; handuk tekstil untuk digunakan di toko tukang cukur; kain benang wol; kain biliar; kain bukan tenunan dan kain kempa;
kain chenille; kain dan barang tekstil untuk sprei; kain denim; kain flanel; kain kasa; kain krep; kain lakan; kain linen untuk
bordir; kain minyak; kain muslin; kain nilon; kain pashmina; kain piyama; kain poliester; kain rajutan; kain rami; kain rayon; kain
renda; kain sarung; kain sarung batik; kain satin; kain serat semi-sintetis; kain spandek; kain tahan air digunakan dalam
pembuatan sarung tangan; kain tekstil bukan tenunan; kain tekstil microfiber; kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kain
tenun; kain wol; kain zephyr; kain*; kelambu kain; label kain perekat diri; lapisan tekstil untuk pakaian; permadani tekstil;
saputangan tekstil; sarung bantal; sarung bantal anak-anak; sarung guling; sarung kain yang tidak pas untuk perabotan;
sarung tangan mandi; sarung tangan untuk mencuci; selimut; selimut bayi; selimut futon kertas [pas atau tidak terpasang];
selimut penutup; selimut tempat tidur; selimut tempat tidur terbuat dari katun; selimut tempat tidur terbuat dari wol; selimut
tempat tidur yang terbuat dari serat buatan; selimut tidur; set sprei; sprei; sprei anak-anak; sprei bayi; sprei kertas; sprei
terbuat dari bahan tekstil non-woven; sutra [kain]; table runner dari plastik menjadi pengganti tekstil; tekstil dan pengganti
tekstil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040005
: 15/06/2021 01:14:00
:
: PT. MEGAH ASRI BUSANA INTERNASIONAL

540 Etiket

: Ruko Batununggal Indah No. 70 Lt.3, R.03, RT.003, RW.005, Kel. Mengger, Kec.
Bandung Kidul, Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Ricky Firmansyah Djong S.H.,
: Jl. Rawa Selatan 1 No. 38. RT. 007, RW. 004, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOYOJIRO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 25
: ===Kerudung kepala; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian
bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita,
kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri
atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang,
pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis,
pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana
pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi,
blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki,
sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos
tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk
tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak
saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir,
bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana
panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun
dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi,
celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies,
kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Sandal Gunung; Sarung batik; Sarung printing; Sarung sutra (untuk
sholat); Sarung tenun; Sarung tenun palekat; blazer [pakaian bisnis]; dasi; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket, gaun
tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang
dan kaus kaki; kaos kaki; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk
kegunaan ortopedi); kerudung [pakaian]; manset; pakaian; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak;
pakaian dalam pria; pakaian pria; pakaian santai; pakaian wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sabuk untuk pakaian;
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sandal kulit; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan
tak berjari; sepatu; sepatu atau sandal esparto; sepatu sandal; sol sandal===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040006
: 15/06/2021 01:24:02
:
: PAN, RUIKUN

540 Etiket

: Apt. Green Central Tower B Lt. 20/20, Jl. Gajah Mada RT. 003/RW. 005, Kelurahan
Glodok, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M
: AFJ Counselors At Law, Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor
(207 B-C) Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Chuck Knight
: merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan emas
: 18
: ===Ransel; Tas olahraga; dompet kartu nama; dompet saku; koper; payung; tas belanja; tas kunci; tas tangan; tas travel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040007
: 15/06/2021 01:28:54
:
: Susmindah Junita Rinaningtyas

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mantrigawen Kidul No.21 RT.022 / RW. 007 Kec. Panembahan, Kota Yogyakarta, DI
Yogyakarta, 55131
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mimaxx
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau tua
: 30
: ===minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; pizza===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040008
: 15/06/2021 01:34:08
:
: PT. MEGAH ASRI BUSANA INTERNASIONAL

540 Etiket

540 Etiket

: Ruko Batununggal Indah No. 70 Lt.3, R.03, RT.003, RW.005, Kel. Mengger, Kec.
Bandung Kidul, Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Ricky Firmansyah Djong S.H.,
: Jl. Rawa Selatan 1 No. 38. RT. 007, RW. 004, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NIYABO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 24
: ===Alas piring dari bahan tekstil; Handuk; Kain Batik; Kain Ikhram; Kain Ulos; Kain jok; Kain sarung; Sarung bantal; Sarung
bantal sofa; Sarung kasur; Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut); bahan tekstil; bed
cover; bed cover kertas; bedcover berlengan; gorden kecil terbuat dari bahan tekstil; handuk anak-anak; handuk berkerudung;
handuk dari tekstil; handuk kamar mandi dari tekstil; handuk katun; handuk mandi; handuk microfiber; handuk tangan dari
tekstil; handuk tekstil untuk digunakan di toko tukang cukur; kain benang wol; kain biliar; kain bukan tenunan dan kain kempa;
kain chenille; kain dan barang tekstil untuk sprei; kain denim; kain flanel; kain kasa; kain krep; kain lakan; kain linen untuk
bordir; kain minyak; kain muslin; kain nilon; kain pashmina; kain piyama; kain poliester; kain rajutan; kain rami; kain rayon; kain
renda; kain sarung; kain sarung batik; kain satin; kain serat semi-sintetis; kain spandek; kain tahan air digunakan dalam
pembuatan sarung tangan; kain tekstil bukan tenunan; kain tekstil microfiber; kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kain
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tenun; kain wol; kain zephyr; kain*; kelambu kain; label kain perekat diri; lapisan tekstil untuk pakaian; permadani tekstil;
saputangan tekstil; sarung bantal; sarung bantal anak-anak; sarung guling; sarung kain yang tidak pas untuk perabotan;
sarung tangan mandi; sarung tangan untuk mencuci; selimut; selimut bayi; selimut futon kertas [pas atau tidak terpasang];
selimut penutup; selimut tempat tidur; selimut tempat tidur terbuat dari katun; selimut tempat tidur terbuat dari wol; selimut
tempat tidur yang terbuat dari serat buatan; selimut tidur; set sprei; sprei; sprei anak-anak; sprei bayi; sprei kertas; sprei
terbuat dari bahan tekstil non-woven; sutra [kain]; table runner dari plastik menjadi pengganti tekstil; tekstil dan pengganti
tekstil===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040009
: 15/06/2021 01:37:48
:
: PT. MEGAH ASRI BUSANA INTERNASIONAL

540 Etiket

: Ruko Batununggal Indah No. 70 Lt.3, R.03, RT.003, RW.005, Kel. Mengger, Kec.
Bandung Kidul, Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Ricky Firmansyah Djong S.H.,
: Jl. Rawa Selatan 1 No. 38. RT. 007, RW. 004, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NIYABO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 25
: ===Kerudung kepala; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian
bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita,
kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri
atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang,
pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis,
pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana
pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi,
blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki,
sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos
tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk
tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak
saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir,
bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana
panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun
dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi,
celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies,
kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Sandal Gunung; Sarung batik; Sarung printing; Sarung sutra (untuk
sholat); Sarung tenun; Sarung tenun palekat; blazer [pakaian bisnis]; dasi; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket, gaun
tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang
dan kaus kaki; kaos kaki; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk
kegunaan ortopedi); kerudung [pakaian]; manset; pakaian; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak;
pakaian dalam pria; pakaian pria; pakaian santai; pakaian wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sabuk untuk pakaian;
sandal kulit; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan
tak berjari; sepatu; sepatu atau sandal esparto; sepatu sandal; sol sandal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040010
: 15/06/2021 01:46:51
:
: PAN, RUIKUN

540 Etiket

: Apt. Green Central Tower B Lt. 20/20, Jl. Gajah Mada RT. 003/RW. 005, Kelurahan
Glodok, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M
: AFJ Counselors At Law, Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor
(207 B-C) Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COOLBAR
: merupakan suatu penamaan

591

Uraian Warna

: Hitam
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 9
: ===Wadah lensa kontak; bingkai kacamata; kacamata; kacamata dan kacamata hitam; kacamata pelindung; kacamata selam;
kotak kacamata; lensa kacamata; lensa kontak; lensa optik===
: DID2021040011
: 15/06/2021 01:58:03
:
: PAN, RUIKUN

540 Etiket

: Apt. Green Central Tower B Lt. 20/20, Jl. Gajah Mada RT. 003/RW. 005, Kelurahan
Glodok, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M
: AFJ Counselors At Law, Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor
(207 B-C) Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VSONIC
: merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 14
: ===Jam tangan untuk pria; Jam-jam dinding elektronik dan jam-jam tangan; gerakan kuarsa untuk jam tangan; jam; jam
tangan; jam tangan mekanik; jam tangan untuk wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040012
: 15/06/2021 02:11:49
:
: PAN, RUIKUN

540 Etiket

: Apt. Green Central Tower B Lt. 20/20, Jl. Gajah Mada RT. 003/RW. 005, Kelurahan
Glodok, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M
: AFJ Counselors At Law, Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor
(207 B-C) Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PURELY
: merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan hijau
: 3
: ===Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Pengharum ruangan; Sediaan Pewangi Ruangan; ekstrak bunga [parfum];
minyak esensial aromatik; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; parfum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040013
: 15/06/2021 02:25:06
:
: Marlina Rosmawangi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The Green Cluster Banyan Ville Blok H7 No 6 Serpong Tangerang Selatan, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kiyomi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu dan magenta
: 5
: ===Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Anggur obat; Aplikator atau bantalan yang mengandung
obat yang digunakan untuk sediaan-sediaan kulit untuk melindungi kulit dan bibir; Bahan makanan tambahan yang berasal
dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan medis; Bahan pengikat mikotoksin sebagai suplemen diet untuk pakan ternak;
Bahan-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk bayi dan makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk
penggunaan medis; Bubur cair, bubur dan susu dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi; Bubur dari buah untuk bayi;
Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada produk, sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis;

740
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Campuran bahan simbiotik untuk penggunaan medis; Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau
lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu, atau konsentrat protein whey; Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak
herbal Cina untuk keperluan medis; Fermentasi laktik untuk penggunaan farmasi dan laktosa; Formula obat herbal; Gel
pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Gelatin kulit keledai (Ejiao) untuk penggunaan pengobatan Tiongkok;
Gula pelengkap diet; Gula rendah lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Gula-gula yang diberi obat;
Gula-gula yang mengandung obat; Jamu; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet;
Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan;
Jamu untuk ibu hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk organ dalam tubuh; Jelly (vaselin) untuk keperluan medis; Kasein
untuk suplemen diet; Keripik buah untuk bayi; Kolesom untuk obat; Kopi stamina yang mengandung obat; Krim Jerawat; Krim
farmasi; Krim obat herbal; Kultur probiotik, preparat dan zat; Kustar untuk bayi; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Madu
untuk kesehatan; Madu untuk obat; Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi;
Makanan bayi; Makanan dan Minuman untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk
keperluan medis; Makanan dan makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran, sereal, oatmeal dan kelapa untuk bayi dan
bayi baru lahir; Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman untuk keperluan
nutrisi; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Makanan diet;
Makanan diet tambahan dalam bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari minyak, lemak dan kacang yang telah
diolah; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan diet yang diadaptasi untuk orang sakit; Makanan diet
yang disesuaikan untuk keperluan medis; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging, ikan, ham, unggas, sayuran,
beras dan/atau pasta untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan ringan untuk bayi; Makanan tambahan terbuat dari hewan,
bukan untuk penggunaan medis; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan medis (food suplement);
Makanan untuk anak-anak; Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat; Makanan untuk keperluan medis khusus;
Minuman ber-PH tinggi; Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman bergizi untuk keperluan diet; Minuman
dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan;
Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman kesehatan yang
mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk
keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman non-alkohol yang mengandung
suplemen bernutrisi; Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman suplemen berbahan baku
herbal; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen dari
madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan; Minuman suplemen herbal
tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan; Minuman
untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk jabang bayi; Minuman untuk keperluan pengobatan;
Minuman untuk kesehatan; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet;
Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung
vitamin untuk kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis; Minyak Esensial (essential
oils) untuk mengobati jerawat; Minyak Rematik (Obat); Minyak Telon; Minyak akar lawang; Minyak aromatik untuk keperluan
kesehatan; Minyak buah merah untuk suplemen; Minyak eucalyptus; Minyak gosok; Minyak jahe (untuk tujuan pengobatan);
Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak kayu putih; Minyak kelapa untuk keperluan medis; Minyak pala (untuk tujuan
pengobatan); Minyak untuk keperluan medis; Minyak-minyak yang mengandung obat; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai
suplemen diet; Obat Pemutih; Obat Penghilang Rasa Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Obat Penghilang rasa nyeri serta anti
radang pada otot, sendi dan lutut; Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk
keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal yang
mengandung madu; Obat paten Cina; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan sendi, tulang dan lutut; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Obatobatan tonik; Obat-obatan tradisional; Obat-obatan untuk mengobati infeksi HIV, dengan pengecualian obat-obatan yang
berkaitan dengan antihistamin, anti-alergi, asma, dekongestan dan penyakit pernapasan atau infeksi; Pasta dan makroni untuk
bayi; Pasta sayuran dan makaroni sayuran untuk bayi; Pemanis untuk diabetes; Pembersih kulit medis antibakteri; Pengganti
kolostrum; Permen yang diperkaya dengan kalsium; Persiapan dalam bentuk krim, busa, gel, lotion, dan salep untuk topik
penggunaan; Produk farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; Produk kesehatan mata; Produk nutrisi untuk keperluan
medis; Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Produk perawatan kulit mengandung obat;
Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam bentuk bubuk; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk
dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Protein untuk suplemen diet; Puree
buah untuk bayi; Ragi dan elemen jejak yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat
tradisional Cina; Ramuan tradisional untuk kesehatan organ kewanitaan; Roti kering untuk bayi; Sabun Jerawat; Sediaan
Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; Sediaan dari vitamin; Sediaan dermatologis [selain obat]; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan
pengobatan penyakit virus, penyakit auto-imun dan inflamasi, penyakit kardiovaskular dan paru-paru, penyakit sistem saraf
pusat, penyakit sistem saraf perifer/tepi, rasa sakit (nyeri), penyakit dermatologis, penyakit saluran pencernaan, penyakit
terkait infeksi, penyakit metabolisme, penyakit onkologis, penyakit mata, penyakit pernapasan, ulkus digital dan penyakit
pembuluh darah di otak (serebrovaskular); Sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan pernafasan, penyakit
dan gangguan paru-paru, penyakit dan gangguan kardiovaskular, peradangan, penyakit radang dan gangguan radang,
penyakit dan gangguan autoimun, kanker, penyakit dan gangguan onkologis, penyakit dan gangguan hematologi, penyakit
tumor, penyakit dan gangguan neurologis serta penyakit dan gangguan metobolisme; Sediaan farmasi untuk perawatan garisgaris kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit
manusia; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan membersihkan
bakterisida untuk kulit; Sediaan sanitasi kulit; Sediaan untuk pereda gejala pilek, influenza dan alergi; Sediaan-sediaan
antibiotik topikal; Sediaan-sediaan bernutrisi untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan
dan bahan-bahan bernutrisi untuk kegunaan medis; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kulit; Sediaansediaan pharmasi untuk menanggulangi radang infeksi kulit atopik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang
sendi rheumatik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan-gangguan
jantung dan pembuluh darah; Sediaan-sediaan probiotik untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan tabir surya yang
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mengandung obat untuk kulit dan bibir; Sediaan-sediaan tambahan untuk berpantang terutama yang mengandung sediaansediaan Vitamin, mineral-mineral, atau substansi-substansi yang mengandung gizi untuk para binaragawan dan keperluan
atletik dalam bentuk bubuk-bubuk, kapsul-kapsul, tablet-tablet dan cairan-cairan; Sediaan-sediaan topikal yang mengandung
obat untuk digunakan manusia untuk membersihkan kulit, untuk mencegah atau mengurangi gejala jerawat dan penyakit kulit
lainnya, untuk luka bakar, gatal, kekeringan, luka dingin, untuk perawatan dan perlindungan kulit dan bibir; Sediaan-sediaan
untuk berpantang; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan,
nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Sediaan-sediaan yang diperkaya dengan vitamin dan mineral untuk
penggunaan oral yang dijual dalam bentuk kantong; Serat makanan yang dapat larut dalam air (water-soluble); Serat untuk
diet; Serat untuk keperluan diet; Serbuk untuk suplement diet; Sereal untuk bayi; Sereal untuk jabang bayi; Sirup yang
mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Suplemen diet dan gizi; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk
kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet protein dan produk protein untuk
konsumsi manusia; Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik;
Suplemen diet yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen diet yang terdiri dari unsur mikro; Suplemen
diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen
diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen diet, nutrisi,
vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen diet, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paskamelahirkan, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen gizi atau makanan dalam
bentuk bubuk atau sachet; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen
makanan untuk konsumsi manusia; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen kolostrum; Suplemen laktasi
bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita
menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak,
dan tincture; Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan biji
rami; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu;
Suplemen makanan diet; Suplemen makanan minyak biji rami; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis; Suplemen
makanan untuk keperluan medis; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino; Suplemen makanan yang terdiri dari
asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis
protein, berbentuk snack bar padat nutrisi; Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul
minyak ikan; Suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan,
sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau; Suplemen tambahan nutrisi; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen untuk
sendi dan tulang (untuk keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C;
Suplemen zat besi untuk anemia karena kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen
bernutrisi untuk keperluan medis; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan
produk nutrisi untuk keperluan dan penggunaan medis; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional,
Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak
angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis,
salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu
hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur
untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan
minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Supplement yang berupa Cair;
Supplement yang berupa Tablet; Supplement yang berupa bubuk; Supplement yang berupa kapsul; Susu bubuk formula untuk
anak-anak; Susu bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral dan/atau bahan-bahan untuk
membantu pencernaan, penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan
menyusui; Susu formula yang mengandung susu kambing; Susu kolostrum kering; Susu untuk bayi dan jabang bayi; Tablet
hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan mineral; Tanaman obat cistanche gurun; Teh herbal untuk tujuan
pengobatan; Teh obat tanpa resep; Vitamin tanpa resep; Vitamin untuk sendi dan tulang; Vitamin, mineral dan obat-obatan
lainnya yang mengandung madu; Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaan-sediaan tambahan yang mengandung
gizi dalam bentuk batang-batang dan campuran-campuran minuman dalam bentuk bubuk dan minuman-minuman yang
mengandung gizi yang berkaitan dengan olahraga, ialah minuman-minuman bar protein tinggi dan yang mengandung
karbohidrat tinggi yang dimasukkan dalam kaleng dan botol, seluruh barang-barang tersebut untuk tujuan kedokteran; Yogurt
untuk bayi; Zat mineral untuk keperluan medis; acai powder, suplemen diet; agen penekan tumor; agen pengiriman dalam
bentuk film terlarut yang memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman dalam bentuk pelapis untuk tablet yang
memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; air yang diperkaya vitamin untuk
keperluan medis; akar obat; anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antibodi; antidepresan; antimikroba
untuk penggunaan dermatologis; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan;
antioksidan untuk suplemen gizi; antivirus untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta
penyakit dan gangguan pernapasan; bahan (agent) antikanker; bahan makanan, suplemen makanan dan minuman untuk
keperluan farmasi, mengandung trigliserida rantai medium dan memiliki efek menyehatkan; bahan tambahan/aditif nutrisi
untuk keperluan kesehatan; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk pemakaian medis.; bahan-bahan diet yang disesuaikan
untuk keperluan medis; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang siap
untuk diminum; bakteri probiotik [suplemen makanan]; bar energi suplemen gizi; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan
untuk keperluan medis bagi individu yang menjalani perawatan medis; batang sereh wangi untuk digunakan sebagai pengusir
serangga; bee pollen untuk digunakan sebagai suplemen makanan diet; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan
atau terapi; biji rami untuk keperluan farmasi; bubuk pengganti makanan bergizi; bubuk pengganti makanan untuk keperluan
medis; bubuk piretrum; bubuk protein; bubuk protein sebagai pengganti makanan untuk digunakan sebagai suplemen diet,
protein yang dikocok (protein shakes); cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; campuran makanan
bernutrisi berbentuk bubuk; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk keperluan medis;
campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman
pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet bubuk
rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan medis;
campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen makanan diet; campuran
minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan untuk tujuan
medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; disinfektan dalam bentuk semprotan; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal
obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak ragi untuk
keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk tujuan medis; ekstrak tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; energy bar
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digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk suplemen diet; formula kehamilan; formulasi bakteri probiotik untuk
penggunaan medis; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; garam mandi dan sediaan mandi untuk keperluan medis;
garam mandi obat; garam untuk pemandian air mineral; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel untuk penggunaan
dermatologis; gel untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gel, krim dan solusi untuk
penggunaan dermatologis; gelatin untuk keperluan medis; ginseng untuk keperluan pengobatan; ginseng untuk penggunaan
obat; gula diet untuk keperluan medis; gula susu [suplemen gizi]; gula susu untuk keperluan farmasi; gula untuk keperluan
medis; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen
makanan; homeishu [minuman keras tonik obat yang mengandung ekstrak ramuan]; homeopati [obat komplementer];
homeopati [obat-obatan alternatif]; infus herbal obat; infus obat; jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu
sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional; jamu-jamuan pelangsing tubuh; jamur obat; kaktus olahan untuk keperluan
pengobatan atau terapi; kapsul ginseng untuk keperluan medis; kapsul minyak cod-liver; kapsul pelangsing; kasein untuk
suplemen diet; kayu putih untuk keperluan farmasi; kolagen untuk keperluan medis; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi];
kosmetik yang mengandung obat; krim bibir obat; krim herbal untuk keperluan medis; krim kulit berbasis kortison; krim kulit
hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim kulit obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk perawatan
kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim obat, salep dan cairan untuk aplikasi topikal, termasuk untuk menghilangkan
nyeri otot dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas luka dan perawatan luka atau laserasi; krim pelindung kulit untuk
penggunaan medis; krim pelindung obat; krim untuk penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; kulit bakau untuk keperluan farmasi; larutan cairan obat
yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; lesitin untuk keperluan medis; losion untuk wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk kulit; lotion
kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lumpur obat; lumpur untuk mandi; makanan bayi; makanan bayi dalam
kaleng; makanan dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan minuman bervitamin
tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa;
makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan produk makanan bergizi yang diadaptasi
untuk keperluan medis; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan,
makanan untuk bayi; makanan diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan;
makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan homogen diadaptasi untuk keperluan medis; makanan
suplemen vitamin dan mineral; makanan tambahan dari bubuk sari pinus; makanan tambahan diet dari bubuk spora
ganoderma lucidum; makanan terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk bayi; makanan untuk jabang
bayi; makanan untuk orang-orang dengan kebutuhan nutrisi khusus untuk keperluan medis; makanan/minuman suplemen
kesehatan; mengurangi teh hipertensi untuk keperluan medis; mineral dan suplemen mineral; minuman diet untuk
penggunaan medis; minuman diet unutk penggunaan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman
diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman disesuaikan untuk keperluan medis; minuman elektrolit untuk
keperluan medis; minuman energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan medis dan kesehatan;
minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan
medis (antioksidan); minuman kesehatan yang mengandung ginseng; minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis;
minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral
dan protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan secara umum; minuman suplemen diet; minuman
suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis;
minuman susu malt untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet; minuman tambahan makanan diet untuk
keperluan medis; minuman tambahan makanan diet, bukan untuk tujuan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet;
minuman untuk bayi; minuman untuk detox (keperluan medis); minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan
medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; minyak angin aromaterapi; minyak evening primrose untuk
keperluan medis; minyak hati ikan kod; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan medis; minyak ikan yang dapat
dimakan untuk tujuan medis; minyak obat; minyak terapi untuk kesehatan; obat herbal; obat jerawat; obat luar berbahan baku
herbal; obat pilek atau obat selesma; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan herbal; obat-obatan oriental untuk
penyakit wanita; obat-obatan tradisional Cina; obat-obatan untuk pencegahan dan pengobatan kanker; obat-obatan untuk
pengobatan penyakit tulang; paket lumpur herbal untuk tujuan terapeutik; pasta pelindung penghalang kulit untuk penggunaan
medis; pati untuk keperluan diet; pelembab kulit obat; pelembab tangan medikasi; pelembab wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; pembersih obat untuk kulit dan luka; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati
kondisi dermatologis; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti
gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; pengganti gula untuk keperluan pengobatan atau terapi; pengganti makanan
dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; pengganti makanan disesuaikan untuk keperluan medis;
pengganti makanan gizi; penyegar untuk keperluan industri; permen karet bebas gula untuk penggunaan medis; permen karet
untuk keperluan medis; permen obat; permen untuk keperluan medis; permen yang diperkaya kalsium untuk keperluan medis;
permen yang mengandung obat; permen, obat; petroleum jelly untuk keperluan medis; pil herbal untuk pengobatan diabetes;
pil pelangsing; pil penekan nafsu makan; plasma darah; probiotik digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk digunakan
sebagai suplemen diet; produk dan bahan-bahan yang dioleskan/diterapkan secara topikal untuk perawatan atau
menghilangkan nyeri dan tegang otot; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk medis untuk menurunkan berat
badan; produk pati dan pati untuk keperluan diet dan farmasi; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet;
produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; produk susu probiotik; propolis untuk keperluan
farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi; protein batangan; protein untuk suplemen diet; quebracho untuk
keperluan medis; ragi bir untuk digunakan sebagai suplemen makanan; ragi untuk keperluan farmasi; ragi untuk keperluan
medis; ramuan jamu; ramuan obat; reduksi kolesterol; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk keperluan
pengobatan; roti yang diperkaya vitamin untuk tujuan terapi; royal jelly [suplemen gizi]; royal jelly untuk keperluan farmasi;
royal jelly untuk keperluan medis; sabun antibakteri; sabun kulit antibakteri; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah obat;
sediaan anti-kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk perawatan kulit
dan jaringan yang rusak; sediaan dan semprotan anti alergi; sediaan dermatologis untuk penggunaan medis untuk perawatan
tubuh dan kecantikan; sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan diet disesuaikan untuk
keperluan medis; sediaan diet untuk pembentukan otot; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan farmakologis untuk
perawatan kulit; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk digunakan manusia dalam pengobatan kekurangan gizi; sediaan
farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi untuk mencegah cacat kulit selama kehamilan; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan kulit; sediaan farmasi untuk merawat kulit kering yang disebabkan oleh kehamilan; sediaan farmasi untuk
perawatan kulit; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan kafein untuk penggunaan stimulatif; sediaan makanan diet
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diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan multivitamin; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet;
sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan pelangsing untuk tujuan medis; sediaan pengganti elektrolit; sediaan perawatan
kulit obat; sediaan perawatan kulit untuk keperluan medis; sediaan perawatan wajah mengandung obat untuk mengobati
kondisi dermatologis; sediaan terapi untuk mandi; sediaan untuk membersihkan kulit untuk keperluan medis; sediaan untuk
membuat minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan untuk meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk
menunjang regenerasi pada aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk penggunaan medis untuk meningkatkan regenerasi
selama aktivitas otot yang kuat; sediaan vitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D;
sediaan vitamin campuran; sediaan vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen
pada susu formula bayi; sediaan vitamin dan mineral untuk keperluan medis; sediaan zat vitamin; sediaan-sediaan diet untuk
keperluan pelangsingan (kesehatan); sediaan-sediaan makanan diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen);
sediaan-sediaan untuk penambah energi untuk tujuan medis; sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan; sediaan-sediaan
untuk suplemen kesehatan; semprotan dan stik aromaterapi yang mengandung obat untuk menghilangkan stres; semprotan
herbal untuk keperluan medis; serat makanan; serat makanan untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen
makanan; serat makanan untuk membantu pencernaan; serbuk kalsium (suplemen); serbuk minuman kesehatan rasa beras
kencur; sereal beras bayi; sereal gandum bayi; serum; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; sirup untuk keperluan farmasi; soda bikarbonat untuk keperluan farmasi; solusi nutrisi untuk penggunaan medis
untuk pemberian intravena; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari mineral; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari vitamin;
suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi dengan probiotik; suplemen bernutrisi keperluan medis;
suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet albumin;
suplemen diet alginat; suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen diet biji rami; suplemen diet bubuk anggur merah;
suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat kesehatan;
suplemen diet gandum; suplemen diet glukosa; suplemen diet herbal; suplemen diet kolostrum; suplemen diet lesitin;
suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet protein kedelai; suplemen diet ragi; suplemen diet royal jelly;
suplemen diet seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen
diet untuk mengendalikan berat badan; suplemen diet untuk mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen
diet yang terdiri dari asam amino; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi bubuk; suplemen
gizi dalam bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk,
bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk butiran untuk keperluan
medis; suplemen gizi dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen
gizi dalam bentuk kaplet; suplemen gizi dalam bentuk kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis;
suplemen gizi dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi dalam
bentuk minuman; suplemen gizi dalam bentuk tablet; suplemen gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi
dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam
sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk
tujuan medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk
keperluan medis; suplemen gizi mineral; suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari
magnesium; suplemen gizi terutama terdiri dari seng; suplemen gizi terutama terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk
manusia; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen gizi yang terbuat dari pati diadaptasi untuk
keperluan medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen homeopati; suplemen kalsium; suplemen
karbohidrat; suplemen kehamilan; suplemen makanan; suplemen makanan alami untuk mengobati claustrophobia; suplemen
makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan berbasis maca; suplemen makanan berbasis protein; suplemen makanan
berbasis quinoa; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan
medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan
dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen
makanan dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan
dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan dalam bentuk tablet; suplemen makanan dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan
dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen
makanan dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga
ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi
untuk penurunan berat badan; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk;
suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk, bukan
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk granular untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen makanan diet dalam
bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam sifat bar protein siap makan; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan
medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam
sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk;
suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat
campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak
herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari
minyak; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan mineral; suplemen
makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat untuk konsumsi
manusia; suplemen makanan terdiri dari mineral; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen makanan
terutama terdiri dari magnesium; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk bayi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam
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pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; suplemen makanan
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; suplemen makanan
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; suplemen makanan untuk manusia; suplemen
makanan untuk manusia dan hewan; suplemen makanan untuk perbaikan struktural struktur epidermis; suplemen makanan
untuk perlindungan struktural struktur epidermis; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen
makanan yang terdiri dari mineral; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung
obat untuk konsumsi manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen
minuman kolagen; suplemen minyak biji rami; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau
sachet; suplemen nutrisi bubuk untuk keperluan medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen
nutrisi dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi
untuk manusia dan hewan; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen nutrisi
yang terdiri dari ekstrak jamur; suplemen probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk manusia; suplemen
tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen vitalitas; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair;
suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan
mineral; supplemen makanan untuk keperluan medis; susu bubuk beras untuk bayi; susu bubuk dan produk susu bubuk untuk
bayi, anak-anak dan orang tua; susu bubuk gandum untuk bayi; susu bubuk kambing untuk bayi; susu bubuk lactobacillus
instan untuk suplemen; susu bubuk untuk bayi; susu bubuk untuk keperluan nutrisi bagi bayi; susu formula bayi; susu formula
bayi dan makanan untuk bayi; susu formula untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan
sebelumnya; susu formula yang disimulasikan dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; susu non-dairi dan susu berbahan
dasar tanaman, sayuran, sereal, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan untuk bayi dan
anak baru lahir; tablet hisap obat; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal; tablet hisap suplemen seng; tablet hisap
untuk keperluan farmasi; tablet vitamin; tablet vitamin efervesen; tambalan suplemen vitamin; tanaman obat dalam bentuk
kering atau diawetkan; teh aromatik untuk penggunaan obat; teh asma; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; teh
pelangsing untuk keperluan medis; teh pereduksi gula darah untuk keperluan medis; tetes minyak cod-liver; tetes vitamin;
toner kulit obat; tonik [obat-obatan]; tonik untuk keperluan medis; tulang; vitamin; vitamin bergetah; vitamin dan mineral
batangan untuk keperluan medis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; vitamin
dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan mukosa; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; vitamin dan
mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan sendi; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral
untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan sendi; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat;
vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk penggunaan oral; vitamin
dan mineral untuk perbaikan struktural struktur epidermis; vitamin dan mineral untuk perlindungan struktural struktur
epidermis; vitamin dan suplemen vitamin; vitamin prenatal; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk orang
dewasa; zat dan sediaan diet untuk penurunan berat badan; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur
mikro; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi===
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: ===Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan)
di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya yang berkaitan dengan olah raga sepatu roda; Akademi animasi;
Akademi computer; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya
bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya jaringan bisnis;
Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial, pemasaran
untuk orang lain; Hubungan dengan lembaga internasional di bidang pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sertifikasi
kewirausahaan bagi usaha mikro kecil dan menengah; Informasi pendidikan; Informasi tentang pendidikan; Informasi terkait
dengan pendidikan; Jasa Pelatihan kuliner; Jasa Pelatihan selam (diving); Jasa Pendidikan; Jasa Penyedia Kursus Instruktur
Penyelam PADI (Professional Association of Diving Instructors); Jasa hiburan dan pendidikan dalam bentuk pengaturan,
penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan
elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet permainan elektronik, atlet
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olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan pendidikan, seperti produksi film,
acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa informasi, pemberian nasehat
dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan
pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi,
travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan,
fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan pengorganisasian seminar, konferensi, dan kompetisi;
Jasa konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan untuk pengembangan karakter dan kemampuan SDM; Jasa kursus; Jasa
kursus secara online; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas,
webinar, konferensi, instruksi online, dan program pembelajaran jarak jauh; Jasa pelatihan; Jasa pelatihan dan pendidikan
barista; Jasa pelatihan fotografi; Jasa pelatihan golf; Jasa pelatihan kegunaan alat-alat; Jasa pelatihan pembuatan kue; Jasa
pelatihan secara online; Jasa pelatihan snorkeling; Jasa pelatihan untuk guru teknik; Jasa pemberian materi pengajaran di
bidang bisnis; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis melalui media sosial; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan
untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran,
festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara online; Jasa pendidikan akademi;
Jasa pendidikan aritmatika (sempoa); Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi,
radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan konvensi di
bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu program multimedia yang sedang
berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di berbagai bentuk media transmisi; Jasa
pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi, buku komik dan seni populer;
Jasa pendidikan dan penyuluhan di bidang perikanan; Jasa pendidikan di bidang bisnis; Jasa pendidikan di bidang bisnis
melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum; Jasa pendidikan di bidang hukum melalui sarana media sosial;
Jasa pendidikan di bidang medis; Jasa pendidikan kuliner; Jasa pendidikan melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan non
formal/kursus yang bergerak dibidang Fashion Design; Jasa pendidikan orang dewasa; Jasa pendidikan pembuatan kue; Jasa
pendidikan secara online; Jasa pendidikan seniman; Jasa pendidikan untuk Ibu dan Anak; Jasa pendidikan yang disediakan
oleh sekolah kecantikan; Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang
investasi dan keuangan; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang
berhubungan dengannya, menyediakan kelas; Jasa pendidikan, yakni, memberikan pelatihan dan kursus pendidikan tentang
interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan, dan mengakses
perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur
jaringan, jaringan keamanan, browser web, dan perangkat elektronik; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik
digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi
dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan
video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi,
kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia
hiburan, berita dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program
berkelanjutan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat
komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan
televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video,
video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar
bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan
yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film
dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan
teater langsung yang menyajikan karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif
secara on-line melalui jaringan elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan
permainan komputer secara online; penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik,
film bioskop, program televisi animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang
berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik;
jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan
seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan;
Jasa pengembangan pendidikan pemahaman; Jasa penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; Jasa
penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan program konseling karir di bidang periklanan,
pemasaran, komunikasi, dan desain; Jasa penyediaan informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi dari
program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival,
pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan;
Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi
komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film,
teater, acara seni dan budaya, konser, langsung pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara
olahraga; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan
elektronik; Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa hiburan, olah raga, dan
pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet; Jasa-jasa pendidikan dalam
bentuk penyediaan paket kursus, loka karya-loka karya dan seminar-seminar untuk pelanggan semua usia di prasekolah,
sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi dan level dewasa; Jasa-jasa pendidikan dan pemberian gelar di bidang
pendidikan; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi
data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak,
peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan
aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer,
perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk
memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.; Jasajasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa penyediaan
pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui media audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan
yang berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database komputer atau Internet; Jasa-jasa studi pendidikan di luar
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negeri; Kelas linguistik; Kelas renang untuk ibu hamil; Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Kursus Sepak Bola; Kursus diving;
Kursus golf; Kursus memasak; Kursus pendidikan desain; Kursus pengembangan diri; Kursus selam; Kursus-kursus
pendidikan melalui internet; Layanan acara amal, seperti pendampingan akademik; Layanan agen tiket online untuk
pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan akademi mengendarai; Layanan akademi pendidikan;
Layanan amal, yaitu pendidikan dan pelatihan; Layanan bantuan untuk mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan
seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan hiburan dan pendidikan dalam bentuk program
televisi dan radio yang berkelanjutan dalam bidang bola basket dan menampilkan permainan basket dan pertandingan basket
secara langsung; Layanan hiburan, yaitu mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan turnamen di
bidang olahraga elektronik, permainan video, permainan komputer, komputer, dan permainan; Layanan hiburan, yaitu,
menyediakan podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan informasi
pendidikan; Layanan institusi pendidikan; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen; Layanan
konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personil; Layanan konsultasi pelatihan bisnis; Layanan
konsultasi pendidikan; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan kursus selam (diving);
Layanan manajemen acara [organisasi pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan pelatihan bisnis; Layanan
pelatihan dan pendidikan; Layanan pelatihan di bidang oftalmologi; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan
dengan kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan
pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan udara; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang
berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh, drone, mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan
pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road,
kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan
pendidikan; Layanan pendidikan bisnis; Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi
dan gaya hidup (hiburan), masalah sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya,
pendidikan, budaya dan hiburan; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman
kanak-kanak; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan,
senam, latihan, moralitas, etika, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan
politik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan
pengajaran, yaitu kelas, seminar, dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan,
moralitas, etika, hukum, ekonomi, obat-obatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa,
matematika, aritmatika, ilmu social, geografi, sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; Layanan pendidikan dan layanan
pengajaran, yaitu, kelas, seminar dan lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan hidup, pegawai,
pembelajaran seumur hidup, keterampilan pelajaran, persiapan ujian dan hobi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran,
yaitu, kelas, seminar, dan lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan berburu pekerjaan, dan persiapan
ujian kualifikasi; Layanan pendidikan dasar; Layanan pendidikan di bidang bedah; Layanan pendidikan di bidang tidur, bidang
kesehatan dan meditasi; Layanan pendidikan kesehatan dan medis yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya;
Layanan pendidikan lanjutan; Layanan pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan
lokakarya di bidang pengasuhan anak; Layanan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak
dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Layanan pendidikan yang
berkaitan dengan konservasi lingkungan dan konservasi energi; Layanan pendidikan yang berkaitan dengan perjalanan dan
pariwisata, media dan telekomunikasi, keuangan dan uang, kesehatan dan kesejahteraan, masalah lingkungan; Layanan
pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line;
Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan
menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber
daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi
karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan
budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi,
kesehatan dan kebugaran; Layanan penilaian pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Layanan
untuk mengatur dan menyelenggarakan simposium, konferensi, kongres dan seminar; Layanan-layanan pendidikan yaitu
mengatur dan menyediakan wadah pendidikan bagi para pengusaha di bidang usaha; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (
Kursus ); Lembaga pendidikan olahraga; Manajemen acara budaya, pendidikan, hiburan dan olahraga; Manajemen acara
pendidikan; Manajemen layanan pendidikan; Materi dan kurikulum pendidikan yang tidak dapat diunduh secara online,
termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur, pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam
semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras, peralatan, dan jasa; Memproduksi program untuk
pendidikan, kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang ilmu geologi, mineral dan
batubara; Mengajar pada pendidikan lingkungan; Mengatur dan menyelanggarakn konferensi , kongres, seminar, simposium,
kursus pelatihan, kelas dan kuliah; Mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis untuk pengusaha-pengusaha bisnis;
Mengatur dan menyelenggarakan konferensi, pameran, pelatihan, pelatihan pendidikan, seminar, lokakarya di dalam bidang
bulutangkis; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya
pelatihan tentang produk halal; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi; Mengatur dan
menyelenggarakan seminar dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan, kesehatan dan
kebugaran; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan
olahraga; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi dan konvensi;
Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur pameran, kongres,
seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan hiburan; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan;
Mengatur, mengadakan dan mengorganisir pertemuan kuliah, lokakarya dan seminar; Mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan lokakarya, pelatihan atau seminar; Mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisir lokakarya [pelatihan]
atau seminar di bidang pengembangan sumber daya manusia dari suatu organisasi dan perusahaan; Mengembangkan
manual dan panduan pendidikan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi,
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jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat elektronik;
Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pengajaran, seminar, konferensi dan pelatihan lokakarya yang berhubungan
dengan golf; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara pendidikan (untuk keperluan
pendidikan atau hiburan); Menyediakan informasi hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi mengenai pendidikan
online; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan
kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis;
Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran,
perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Menyediakan layanan
informasi dan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak dengan para profesional yang bekerja
khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online;
Menyelenggarakan kursus pengajaran; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan; Menyelenggarakan seminar;
Menyelenggarakan seminar lokakarya; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Menyelenggarakan tur dengan pemandu atas
fasilitas kendaraan bermotor dan kursus mengemudi; Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan seminar; Organisasi
dari acara-acara pendidikan; Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Organisasi dari pameran untuk
tujuan kebudayaan atau pendidikan; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Pameran, Exhibition, Pendidikan,
Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga
bawah air; Pelatihan dan instruksi balap kendaraan; Pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen
bedah; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan, pelatihan,
hiburan, olah raga dan budaya; Pelatihan internal untuk manajemen bisnis; Pelatihan pencak silat; Pelatihan seni olahraga
bela diri kungfu; Pelatihan terapi gendam; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan; Pemberian gelar di bidang
pendidikan dan pelatihan internal audit; Pemberian informasi terkait kursus pengajaran dalam mengendarai mobil performa
tinggi dari suatu situs web; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; Pemesanan, reservasi,
pengorganisasian, produksi dan penyediaan konferensi, seminar dan pameran; Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau
hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan permainan online; Pendampingan [pendidikan dan
pelatihan]; Pendidikan; Pendidikan dan pelatihan di bidang teknik otomotif; Pendidikan dini [pendidikan]; Pendidikan
keagamaan; Pendidikan kesadaran publik atas kebutuhan untuk pencegahan dan kontrol diabetes; Pendidikan menyelam;
Pendidikan nusantara; Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; Pendidikan sekolah yang dilakukan di rumah; Pendidikan
seni olahraga bela diri kungfu; Pendidikan teknik penggerak 4 roda (4WD) dan teknik mengemudi balap, mekanik kendaraan
bermotor darat, membaca peta, keselamatan berkendara, dan tanggung jawab lingkungan; Pendidikan, pelatihan, kursus,
hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra,
kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan
kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui
Internet; Pendidikan, tidak disediakan oleh institusi akademik; Pendidikan; penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di
atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; Penelitian dibidang pendidikan ke-Dharmaduta-an
Buddhis; Penelitian pendidikan; Pengajaran pendidikan; Pengajaran pendidikan dini; Pengajaran pendidikan internet;
Pengajian (Jasa Pendidikan); Pengaturan dan Penyelenggaraan seminar tentang madu; Pengaturan dan pengadaan loka
karya-loka karya dan seminar-seminar untuk anak-anak dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Pengaturan
dan penyelenggaraan konferensi, tidak disediakan oleh institusi akademik; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi,
konvensi, kongres, pameran, sekolah harian (day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah
semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes, permainan,
konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan loka karya;
Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan]; Pengorganisasian konvensi untuk tujuan bisnis dan komersial;
Penyediaan Pelatihan Basket; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran,
konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acar; Penyediaan dari fasilitas pelatihan golf dalam ruangan;
Penyediaan dari informasi yang berhubungan dengan pendidikan; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak melalui
kelompok bermain; Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan informasi mengenai pendidikan bahasa melalui suatu
jaringan global; Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan informasi pendidikan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; Penyediaan informasi, termasuk secara online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan
kegiatan budaya; Penyediaan kelas pijat dan olahraga; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau
pendidikan; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa; Penyediaan pelatihan dan pendidikan sehubungan dengan layanan manajemen memasak, hotel
dan restoran; Penyediaan pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk profisiensi bahasa; Penyediaan publikasi elektronik
online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku
pegangan, dan buku di bidang manajemen bisnis; Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam
bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan;
Penyediaan seminar kebugaran dan kesehatan, seminar tari aerobik; Penyediaan test dan ujian pendidikan di bidang bahasa
asing; Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan di bidang perangkat lunak komputer, otomatisasi komputer, otomatisasi
data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin otomatis, pengembangan perangkat lunak,
peralatan-peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, pengembangan, deployment,
manajemen sistem komputer dan aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat lunak, pemeliharaan dan pengoprasian
sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM),
perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat lunak robotika, dan perangkat
lunak artificial intelligence untuk otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Penyediaan ujian pendidikan; Penyelenggaraan klub
penggemar untuk pengguna mainan konstruksi (pendidikan dan hiburan), pengguna permainan elektronik dan/atau pengguna
mainan, alat-alatnya dan permainan lain; Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau hiburan); Penyelenggaraan webinar
( seminar online); Penyewaan materi pendidikan; Penyewaan peralatan atau materi pendidikan; Penyewaan peralatan
pendidikan; Pesantren (Jasa Pendidikan); Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang
berkaitan dengan pendidikan; Publikasi materi semua berkaitan dengan pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya,
eksposisi dan acara; Publikasi teks pendidikan; Pusat rekreasi keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; Riset yang
terkait dengan bidang pendidikan; Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; Seminar, konferensi, dan kompetisi yang
disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Ujian pendidikan secara online;
Ulasan kursus untuk ujian negara; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran,
pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; akademi [pendidikan]; analisa statistik untuk tujuan
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pendidikan; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan]; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan]
untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; coaching [pendidikan dan pelatihan]; deteksi plagiarisme untuk
tujuan pendidikan; expo mengenai kesenian, kebudayaan, dan pendidikan; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan;
galeri seni untuk tujuan pendidikan; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan multimedia, permainan, aplikasi perangkat
lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai, olahraga dan even olahraga,
layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; informasi pendidikan; informasi pendidikan sekolah
asrama; informasi yang berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan olah raga; informasi yang berkaitan dengan pendidikan
atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan
dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi
atau radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan
disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; informasi yang berkaitan dengan pendidikan kursus diving
dan snorkeling; jasa Pendidikan pelatihan animasi; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya;
jasa konsultasi di bidang pelatihan pemotongan ham dengan pisau; jasa konsultasi di bidang pendidikan; jasa konsultasi di
bidang pendidikan, yaitu, memberikan analisis data siswa untuk tujuan manajemen pendidikan; jasa manajemen di bidang
pendidikan, yaitu, pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah
menengah dan universitas; jasa pelatihan beladiri; jasa pelatihan beladiri kyokushinkai; jasa pelatihan dan pendidikan
pembuatan minuman beraroma dan beraneka rasa; jasa pelatihan dan pendidikan yang menyediakan informasi pendidikan
secara online dari database komputer atau Internet; jasa pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa
pelatihan, kursus, dan pendidikan di bidang olahraga, evaluasi dan pencegahan risiko kesehatan dan gizi; jasa pemandu
wisata untuk tujuan rekreasi, pendidikan atau budaya; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa pendidikan
Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pasca-sekolah menengah
dan universitas; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang hiburan, animasi,
buku komik dan seni populer; jasa pendidikan dan kursus untuk perawatan, perbaikan, penelitian tentang mesin AC, Kulkas,
Komputer, Genset, Microwave, pompa air, dan peralatan listrik lainnya, khususnya industri 4.0; jasa pendidikan dan pelatihan
jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan jasa informasi, nasihat,
konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa pendidikan dan pelatihan untuk
tujuan amal; jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang produksi dan distribusi
video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa pendidikan, pengajaran dan pelatihan berbasis
komputer; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, memberikan konferensi, pelatihan,
pengujian, lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi, membangun, mengelola,
mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak
komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan,
web browser dan perangkat elektronik; jasa pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas, lokakarya, dan konferensi di bidang
manajemen proyek dan pendistribusian materi kursusnya; jasa pendidikan, yaitu, penyediaan konferensi, lokakarya, dan
diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa pendidikan, yaitu, perancangan
program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam
bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan
universitas; jasa penyediaan bantuan untuk pendidikan; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran, kompetisi dan acara
pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa perencanaan program pendidikan dalam bentuk
pengembangan kurikulum untuk para pendidik; jasa saran yang berkaitan dengan karir [nasehat yang berkaitan dengan
pendidikan atau pelatihan]; jasa-jasa akademi bahasa; jasa-jasa akademi bahasa Inggeris; jasa-jasa hiburan dan pendidikan
yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten audio dan video, film, gambar, foto, grafik,
image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa informasi studi
pendidikan di luar negeri; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang disediakan melalui
internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa pendidikan bahasa via online; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang
disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database online; jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk
mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar pendidikan, manajemen dan pengembangan
perusahaan; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs Internet; jasa-jasa pendidikan korespondensi
bahasa via situs Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan bagi
para wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa pendidikan, ialah organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameranpameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposium-simposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan
dan pemasaran; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa taman
kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis;
kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan wisata; kelas kebugaran tinju dan
kickboxing; kelas pengayaan; konseling dan pelatihan karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; konseling karir yang berkaitan
dengan pendidikan dan pelatihan; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi; konsultasi di bidang
pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang pendidikan,
pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi
pelatihan bisnis; konsultasi pendidikan; konsultasi pendidikan sekolah asrama; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur
dan melakukan lokakarya pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan menyelenggarakan seminar; konsultasi
yang berkaitan dengan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik;
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan kejuruan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan
lebih lanjut dan pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan pelatihan manajemen dan personalia; kursus bahasa; kursus dan pelatihan selam lanjutan; kursus
korespondensi; kursus pelatihan berbasis komputer; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan
periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; kursus pembelajaran jarak jauh; kursus pendidikan
online dan layanan pendidikan; kursus snorkeling; layanan bimbingan pendidikan internet; layanan budaya, pendidikan atau
hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau hiburan; layanan game
disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan hiburan dan
pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang tidak dapat diunduh
melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan
karya multimedia; layanan informasi pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan yang dapat diakses melalui Internet atau
melalui Intranet; layanan instruksi dan pelatihan; layanan instruksi pendidikan atau pelatihan kejuruan; layanan klub (termasuk
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hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan klub kesehatan
[pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan
pengaturan lokakarya pelatihan; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan
pengorganisasian seminar; layanan konsultasi yang berkaitan dengan mata pelajaran akademik; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan pelaporan berita di bidang berita
bisnis; layanan pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang pembinaan kehidupan;
layanan pelatihan berkelanjutan; layanan pelatihan dalam sifat pembinaan; layanan pelatihan di bidang manajemen proyek;
layanan pelatihan di bidang pengembangan perangkat lunak komputer; layanan pelatihan di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; layanan pelatihan disediakan melalui simulator; layanan pelatihan kesehatan dan kebugaran yang
disediakan oleh salon angka; layanan pelatihan kesehatan di bidang promosi kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness),
pengendalian (management) penyakit dan kondisi; layanan pelatihan kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi
di bidang diet, nutrisi/gizi, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan
pengendalian (management) kondisi medis kronis; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pelatihan perawatan
kesehatan yang menawarkan panggilan atau obrolan (chats), pemberitahuan, kemampuan untuk melacak aktivitas, solusi
manajemen/pengelolaan insentif dan tantangan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pelatihan simulasi
berbasis komputer di bidang fungsi kantor; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang manajemen bisnis; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
pendidikan kedokteran; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan komersial; layanan pelatihan
simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan pribadi; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang teknologi
medis; layanan pelatihan simulasi penerbangan; layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan bahasa asing; layanan
pendidikan berbantuan komputer; layanan pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan dalam
sifat pembinaan; layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada
anggotanya; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan program
kepemimpinan dan pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan layanan pelatihan eksekutif di bidang
manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu,
menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan dan para pelaksana di bidang manajemen proyek, manajemen
bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik;
layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan
terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran yang disediakan untuk
pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; layanan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi
perangkat lunak komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konstruksi sistem komputer; layanan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan
permainan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian;
layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan
dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau
pengetahuan umum; layanan pendidikan dan pengajaran yang menggunakan terminal komunikasi melalui jaringan komputer
atau di Internet; layanan pendidikan diet; layanan pendidikan disediakan oleh perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan
oleh sekolah; layanan pendidikan jasmani; layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian peralatan pemantauan,
inspeksi, pengujian dan pengendalian; layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian turbin, kompresor pompa
sentrifugal pasir; layanan pendidikan yang berkaitan dengan keselamatan jalan; layanan pendidikan yang berkaitan dengan
peralatan dan instrumen medis; layanan pendidikan yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran
dan transmisi elektronik; layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh asisten
kebutuhan khusus; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang
disediakan oleh sekolah menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah pertama; layanan
pendidikan yang disediakan oleh universitas; layanan pendidikan yang mengarah ke bidang matematik; layanan pendidikan,
khususnya, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan,
pemasaran, jejaring sosial, internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya;
layanan pendidikan, kursus, pelatihan dan pengajaran selam (diving) dan snorkeling; layanan pendidikan, pelatihan dan
hiburan; layanan pendidikan, pelatihan dan pengajaran dalam kaitannya dengan manufaktur dan produksi; layanan
pendidikan, yaitu penerbitan buku, artikel, dan makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan
pendidikan, yaitu pengetahuan mengajar; layanan pendidikan, yaitu, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi dan
seminar di bidang kecerdasan buatan dan internet of things; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang
manajemen bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu,
menyediakan program di bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat
diunduh di bidang manajemen bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang
manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen
strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas, lokakarya, konferensi, dan seminar di bidang manajemen bisnis
dan manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
kesehatan dan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan
karbon dan gas rumah kaca lainnya pelaksanaan kompetisi dan tantangan pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah
kaca lainnya memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang pertanian
memberikan pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon
dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
eksplorasi minyak dan gas; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan berkala selain untuk iklan atau
publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan
teknologi informasi; layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran, tidak
disediakan oleh institusi akademik; layanan pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan,
road show pendidikan, konferensi pendidikan dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual,
penyimpanan virtual dan jaringan virtual; layanan penilaian pendidikan online; layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan
kebudayaan atau pendidikan; layanan perpustakaan akademik on-line; layanan yang berkaitan dengan penyediaan solusi
pendidikan; lembaga pendidikan; loka karya, seminar dan perkemahan dalam bidang kesenian; manajemen/pengaturan klub
sepatu roda dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan sepatu roda; melakukan acara
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hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara
pendidikan; melakukan kelas kebugaran; melakukan kelas kebugaran prenatal; melakukan kelas latihan; melakukan kelas
latihan boot camp; melakukan kelas latihan prenatal; melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; melakukan kelas yoga;
melakukan kursus korespondensi; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi;
melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan lokakarya dan seminar;
melakukan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; melakukan lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi;
melakukan lokakarya pelatihan; melakukan seminar; melakukan seminar pelatihan; melakukan tur berpemandu untuk tujuan
budaya atau pendidikan; melakukan tur gua dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur kilang anggur yang
dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur museum dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs
bersejarah yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs budaya yang dipandu untuk tujuan pendidikan;
memberikan demonstrasi pendidikan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi pendidikan, budaya, olahraga dan
pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan; memberikan informasi di bidang
pendidikan; memberikan informasi on-line di bidang pelatihan; memberikan informasi online tentang pendidikan, pelatihan,
hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan;
memberikan informasi pendidikan; memberikan informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi tentang
pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan
berkelanjutan melalui Internet; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan jasmani melalui situs web on-line;
memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang
komputer yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui
konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan
pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan
melalui kursus korespondensi; memberikan ujian dan ujian pendidikan; memberikan ujian pendidikan; memimpin kelas;
memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program radio atau
televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; mengadakan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang manajemen
properti, penyewaan dan rental manajemen, penjaga keamanan, pembersihan properti, perbaikan dan pemeliharaan;
mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang
dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengajar dalam pendidikan diet; menganalisis nilai tes pendidikan dan data untuk
orang lain; mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur
dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan
kelas kebugaran; mengatur dan melakukan konferensi bisnis; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan
melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pelatihan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri
perjalanan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan
diving dan snorkeling; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan melakukan lokakarya, tutorial, seminar
dan konferensi; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak
bola Amerika; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda; mengatur dan melakukan program pelatihan
sepak bola pemuda Amerika; mengatur dan melakukan seminar pelatihan; mengatur dan memimpin kelas; mengatur dan
memimpin kelas prenatal; mengatur dan memimpin kelas, lokakarya dan pelatihan di bidang bahasa Arab; mengatur dan
mengadakan konferensi bisnis; mengatur dan menyelenggarakan kolokium, konferensi, kongres, seminar, simposium dan
lokakarya pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan seminar;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang
manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen proyek; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang
penyedia jasa halal; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar, dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan
kursus sekolah harian untuk orang dewasa; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar; mengatur dan
menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar
dalam kesadaran pribadi; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur
dan menyelenggarakan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar di bidang onkologi; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur dan menyelenggarakan seminar, kongres,
konferensi dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus
pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk tujuan budaya; mengatur forum pendidikan secara langsung; mengatur kelas;
mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; mengatur konferensi pendidikan; mengatur kursus pelatihan; mengatur
kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur kursus pendidikan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya
dan seminar dalam kesadaran diri; mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur lokakarya profesional
dan kursus pelatihan; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pameran untuk tujuan pelatihan;
mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengatur pameran, seminar, dan
konferensi; mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur seminar;
mengatur seminar dan konferensi; mengatur seminar di bidang onkologi; mengatur seminar pelatihan; mengatur seminar
pendidikan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur, melakukan dan menyediakan kursus pendidikan
pelatihan diving dan snorkeling; mengatur, memimpin dan mengatur konferensi, kongres, kolokium, lokakarya [pelatihan],
seminar dan simposium; mengatur, memimpin dan mengatur seminar, presentasi kuliah dan simposium untuk pelatihan
bahasa; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan lokakarya pelatihan; mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan
acara-acara pendidikan; mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir
konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan,
olahraga, rekreasi atau budaya; menyediakan bahan-bahan pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk
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tujuan amal; menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan
daur ulang untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang mampu [layanan amal]; menyediakan berita dan komentar bisnis
di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan
rekreasi; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk penggunaan pendidikan, rekreasi dan hiburan di
bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi, sosial dan masyarakat; menyediakan fasilitas
untuk film, pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan
pendidikan; menyediakan fasilitas untuk pelatihan musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan pendidikan; menyediakan
fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan informasi di bidang pendidikan pandangan dunia Alkitab untuk tujuan studi
akademik melalui situs web; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan serta acara untuk anak-anak;
menyediakan informasi on-line di bidang pendidikan; menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan diet; menyediakan
kelas dan seminar di bidang makanan gizi; menyediakan kelas dan seminar di bidang nutrisi makanan; menyediakan kelas di
bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah raga; menyediakan kelas online melalui forum online; menyediakan kelas
pendidikan online melalui obrolan video langsung; menyediakan kelas, kelas master, kuliah, lokakarya, seminar, dan kamp di
bidang yoga; menyediakan kelas, lokakarya dan instruksi menggunakan aplikasi perangkat lunak yang diaktivasi melalui
suara; menyediakan kursus di bidang pengelolaan air; menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus
pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan; menyediakan
kursus pendidikan di bidang diet dan perawatan kesehatan; menyediakan kursus pendidikan gigi berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan hukum berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan kedokteran berkelanjutan; menyediakan kursus
pendidikan keperawatan yang berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan yang berkaitan dengan diet; menyediakan
kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; menyediakan kursus pendidikan, kuliah, seminar dan skema
pelatihan remaja; menyediakan kursus pengajaran; menyediakan kursus pengajaran di bidang bahasa asing; menyediakan
kursus pengajaran di bidang matematika; menyediakan kursus pengajaran di bidang sains; menyediakan kursus pengajaran di
bidang seni; menyediakan kursus pengajaran di bidang teknik; menyediakan kursus pengajaran di bidang teknologi;
menyediakan kursus pengajaran di tingkat pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran di tingkat perguruan tinggi;
menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah,
perguruan tinggi atau pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran online; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk
anak-anak; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan layanan
kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp
olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp
olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp
rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp
rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp
renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang
[hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola
[hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola
[hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau
pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau
pendidikan] kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau
pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan
atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang
kuda [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan
perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan
amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara pendidikan [layanan amal];
menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan, untuk tujuan amal; menyediakan materi
pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arab; menyediakan materi pendidikan di bidang nutrisi; menyediakan materi
pendidikan online di bidang kesehatan; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan diet; menyediakan materi
pendidikan online di bidang makanan gizi; menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi makanan; menyediakan
materi pendidikan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan pameran online untuk tujuan budaya
atau pendidikan; menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan; menyediakan papan dan
penginapan untuk siswa asing dalam rangka layanan pendidikan sekolah asrama; menyediakan pelatihan dan pendidikan
yang berkaitan dengan pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik; menyediakan pelatihan kelompok dan forum
pembelajaran secara pribadi di bidang pengembangan kepemimpinan; menyediakan pelatihan on-line; menyediakan
pendidikan jasmani, permainan, dan fasilitas olahraga; menyediakan penggunaan sementara materi pendidikan online yang
tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi audio yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala
dan laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai; menyediakan publikasi elektronik, tidak
dapat diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa; menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan sumber daya online
untuk pengembang perangkat lunak (pendidikan); menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online;
menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; menyelenggarakan
lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni; menyelenggarakan lokakarya dan seminar di bidang peralatan audio, sistem
audio, akustik, dan musik; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan
pendidikan; menyelenggarakan pameran dan acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan
pameran dan konferensi langsung di bidang budaya, hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial;
menyelenggarakan pameran di bidang hiburan interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game
untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan;
organisasi acara di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara pendidikan; organisasi acara
pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan
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dengan komputer; organisasi forum pendidikan secara langsung; organisasi kegiatan pendidikan untuk kamp musim panas;
organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
organisasi kongres dan konferensi untuk keperluan budaya dan pendidikan; organisasi kursus korespondensi; organisasi
kursus pelatihan; organisasi kursus pembelajaran jarak jauh; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan budaya
atau pendidikan; organisasi pameran di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran di
bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran hewan untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran tanaman untuk tujuan budaya atau
pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi
pameran, konvensi dan konferensi untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran, konvensi, dan konferensi
untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pelatihan; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya;
organisasi pertunjukan pendidikan; organisasi seminar; organisasi skema pelatihan pemuda; organisasi, produksi dan
presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi/manajemen hosting pameran untuk tujuan hiburan,
budaya dan pendidikan; pelaksanaan kegiatan dan kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan konferensi,
konvensi, kongres, seminar dan loka karya pelatihan; pelaksanaan loka karya dan seminar; pelatihan (training) atlet sepatu
roda; pelatihan (training) pelatih sepatu roda; pelatihan bahasa; pelatihan berbasis komputer; pelatihan bisnis; pelatihan bisnis
di bidang neuromarketing; pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen medis; pelatihan dan
pengajaran medis; pelatihan dasar dan lanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia; pelatihan di bidang komputasi
awan; pelatihan di bidang manajemen bisnis; pelatihan di bidang manajemen real estat; pelatihan di bidang perencanaan
media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis; pelatihan hadroh (pendidikan); pelatihan hewan;
pelatihan hidup [pelatihan]; pelatihan karir dan kejuruan; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran pribadi; pelatihan
kejuruan; pelatihan kembali kejuruan; pelatihan kesehatan dan kebugaran; pelatihan keselamatan pengemudi; pelatihan
keterampilan kejuruan; pelatihan kuda; pelatihan lanjutan; pelatihan meditasi; pelatihan orang dewasa; pelatihan
pengembangan pribadi; pelatihan pengemudi; pelatihan pengemudi kendaraan komersial; pelatihan personel di bidang
rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pelatihan personil di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan
manajemen bisnis; pelatihan praktis [demonstrasi]; pelatihan praktis di bidang pengelasan; pelatihan pribadi [pelatihan];
pelatihan saham; pelatihan sekolah kepatuhan untuk hewan; pelatihan seni tari (pendidikan); pelatihan sepeda motor;
pemberian apresiasi dan insentif melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen
bisnis; pemberian, penyerahan dan pengambilan tugas pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan; pembuatan,
pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan multimedia, media elektronik, informasi,
video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di bidang hiburan, orang, olahraga, seni,
budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan, drama, biografi, humor, musik, hewan, dan
minat manusia; pendampingan akademik anak usia sekolah; pendidikan Bisnis; pendidikan Jasmani; pendidikan agama;
pendidikan anak usia dini (PAUD); pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan; pendidikan dan
pelatihan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan dan
pelatihan di bidang musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan dan
pelatihan untuk tujuan amal; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konservasi alam dan lingkungan; pendidikan
dan pelatihan yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan sumber daya alam; pendidikan di bidang kesehatan
dan keselamatan kerja; pendidikan di bidang manajemen bisnis; pendidikan di bidang musik dan hiburan; pendidikan
kesehatan; pendidikan kesehatan fisik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan musikal; pendidikan orang dewasa; pendidikan
permainan golf menggunakan simulator golf; pendidikan sekolah asrama; pendidikan untuk penderita disabilitas; pendidikan
yang lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerbitan materi pendidikan; pengaturan acara untuk tujuan
pendidikan atau hiburan; pengaturan atau penyelenggaraan seminar untuk tujuan pendidikan; pengaturan dan
penyelenggaraan acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan dan
penyelenggaraan acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan
penyelenggaraan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengaturan dan
penyelenggaraan seminar; pengaturan kompetisi untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan pelatihan olahraga untuk
anak-anak; pengaturan, pengadaan, dan penyelenggaraan seminar-seminar; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan
konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan dengan olah raga dan/atau untuk
keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen bisnis;
pengembangan pendidikan manual dan panduan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer,
periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, dan
perangkat elektronik; pengorganisasian atau mengatur pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan; pengorganisasian
dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian dan mengatur seminar,
konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan
seminar, simposium, konferensi, presentasi kuliah, forum atau lokakarya; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan
kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan
atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; pengujian pendidikan;
penilaian atas karya untuk tujuan pendidikan; penyebaran materi pendidikan; penyediaan informasi daring tentang pendidikan;
penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler untuk tujuan
hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi sepatu roda;
penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola
basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan liburan [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa
perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang
kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk
anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa
perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau
pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan kelas-kelas, seminar-seminar, dan lokakarya-lokakarya dibidang pengembangan
brand (merek) dan rancangan (design); penyediaan kursus bahasa; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan kursus
pengajaran di bidang manajemen bisnis; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen proyek; penyediaan kursus
pengajaran di bidang manajemen strategis; penyediaan kursus putting golf miniatur; penyediaan loka karya dan seminar;
penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang;
penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan pelayanan tamu dan spa,
tidak disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan kursus, tidak disediakan oleh institusi akademik;
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penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan;
penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan kelas fitness; penyelenggaraan konferensi bisnis;
penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh; penyelenggaraan kursus
pendidikan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan pameran untuk
tujuan kebudayaan dan pendidikan; penyelenggaraan pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan;
penyelenggaraan seminar di bidang onkologi; penyelenggaraan seminar pendidikan; penyewaan bahan dan peralatan
pendidikan; penyewaan materi pendidikan; penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; perekrutan siswa untuk institusi
pendidikan yang lebih tinggi; persiapan kursus dan ujian pendidikan; persiapan silabus, kursus, panduan belajar dan ujian;
presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya atau pendidikan; produksi dan penyewaan materi
pendidikan dan pengajaran; produksi film rekaman video dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan
untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau publisitas; produksi materi pendidikan; produksi materi pendidikan
dan pengajaran; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; program acara pendidikan;
program pengayaan akademik di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika; program-program diskusi dan kursus-kursus
singkat; publikasi bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; publikasi
materi pendidikan; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk secara online; sarana
pendidikan dan outbond (Hiburan); studi pendidikan di luar negeri; transfer pengetahuan [pelatihan]; ujian pendidikan; ujian
pendidikan bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040015
: 15/06/2021 07:07:49
:
: Alditsa Decca Nugraha

540 Etiket

: Jalan Kejaksaan IV Tengah No. 8, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Kreo, Kecamatan
Larangan, Kota Tangerang, Banten, 15156., Kota Tangerang, Banten, 15156
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KNURD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040016
: 15/06/2021 07:16:09
:
: Lusia Andriani

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Manggis no. 45D/8, Pekalongan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, 51126
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CIPTA NIAGA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: abu - abu, biru tua
: 5
: ===Kasa untuk membalut; Perban higienis; dressing luka bakar steril; dressing luka steril; dressing pertolongan pertama;
dressing steril; dressing untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; kain kasa untuk keperluan medis; kain kasa untuk
pembalut; kapas penyerap; kapas untuk keperluan medis; lembaran kapas penyerap untuk tujuan medis; pembalut luka;
perban bedah; perban bedah dan medis; perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; perban
telinga; perban untuk membalut luka===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040017
: 15/06/2021 07:24:18
:
: PT. Pemuda Cari Cuan

Alamat Pemohon

: Jalan Tanjung Duren Raya No. 359 B-C, RT. 007 RW. 003, Kelurahan Tanjung

540 Etiket

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, 11470., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MANGKOKKU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 32
: ===Ade dan punch; Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air Alkaline; Air Reverse Osmosis; Air
berkarbonasi; Air bio energi; Air botolan; Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air demineral [minuman]; Air kelapa
dalam kemasan; Air litium; Air mineral; Air mineral alami, selain untuk keperluan medis; Air mineral dan aerasi; Air mineral
dengan ozon; Air minum atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral); Air minum berhidrogen; Air minum kesehatan
berakali; Air minum terapi bio energi anti oksidan; Air minum terapi bio energi beroksigen; Air minuman mengandung oksigen;
Air oksigen; Air pegunungan; Air rasa; Ale (tanpa alkohol); Ale ale (sejenis minuman beralkohol); Ale beraroma kopi; Ale
dingseng dari minuman jus gingseng merah; Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale jahe dari minuman jus jahe;
Ale ragi; Anggur (bir), tanpa fermentasi; Bahan dasar jus buah; Bir; Bir (minuman tanpa alkohol); Bir Pletok; Bir dingseng dari
minuman jus gingseng merah; Bir gingseng dari minuman sari gingseng putih; Bir jahe dari minuman jus jahe; Bubuk ginseng
untuk minuman; Bubuk untuk minuman; Bubur buah untuk membuat minuman; Campuran tanpa-alkohol digunakan untuk
membuat minuman beralkohol; Eisbock (bir); Ekstrak ginseng untuk minuman; Hop (tanaman) yang diolah dalam pembuatan
bir; India pale (bir) [IPAS]; Jenis-jenis bir; Jus Salak; Jus buah atau sayuran; Jus buah-buahan bernutrisi (bukan untuk
keperluan medis); Jus cranberry; Jus rumput laut; Jus sari buah-buahan; Jus sayuran bernutrisi (bukan untuk keperluan
medis); Jus sayuran yang bernutrisi; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai minuman; Koktail tanpa-alkohol; Konsentrat jus
buah; Konsentrat untuk membuat minuman; Konsentrat untuk membuat minuman buah; Konsentrat hop (tanaman) untuk
membuat bir; Konsentrat untuk membuat jus buah; Lager (tanpa alkohol); Lemon (sirup); Limun; MINUMAN BERKARBONASI,
NON-ALKOHOL; Minuman serat buah; Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman Perasa (essence) teh dan susu;
Minuman air kelapa bukan berbahan dasar susu; Minuman almon; Minuman almon dengan rasa; Minuman bebas alkohol;
Minuman beralkohol dari minuman tanpa alkohol; Minuman beralkohol penggugah selera; Minuman beraroma Ganoderma
Lucidum Extract bukan untuk penggunaan medis; Minuman berbahan dasar ale (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman
berbahan dasar bir (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman berbahan dasar kacang;
Minuman berbahan dasar kelapa bukan pengganti susu; Minuman berbahan dasar lager (alkohol atau tanpa alkohol);
Minuman berbahan dasar nabati; Minuman berbahan dasar porter (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar
stout (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berenergi dengan kandungan kafein; Minuman berenergi mengandung buah
campuran berry; Minuman berenergi non-alkohol mengandung ginseng merah; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu,
soda; Minuman bersoda; Minuman bersoda (air dengan kandungan vitamin); Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui
dengan teh; Minuman buah atau sayuran; Minuman buah es; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman
bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman cincau hijau; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman
energi 3D dicetak dalam gelas; Minuman energi cetak 3D-polycapsule; Minuman gandum (smoothie); Minuman hipertonik;
Minuman hipotonik; Minuman instan berbahan dasar kacang; Minuman instan kacang; Minuman isotonik; Minuman jeruk nipis
dan sereh; Minuman jus buah; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau
suplemen gizi lainnya; Minuman kacang hijau; Minuman kacang hijau fermentasi; Minuman kacang kedelai, selain pengganti
susu; Minuman malt; Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis);
Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman
olahraga yang diperkaya protein; Minuman protein berbahan dasar buah, protein, cordial tidak beralkohol dan nutrisi lainnya
untuk digunakan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; Minuman rasa buah; Minuman rasa sayuran; Minuman
ringan berkarbonasi; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman ringan yang tidak mengandung alkohol; Minuman sari
buah; Minuman sari kacang almond; Minuman sari kedelai; Minuman sari nanas dalam kemasan; Minuman sari sayuran;
Minuman sayur termasuk minuman bernutrisi berbasis sayuran; Minuman sayuran; Minuman semi transparan yang tertinggal
selama proses pengendapan dalam pembuatan keju yang memiliki warna kuning kehijauan dengan rasa yang sedikit asam
dan aroma yang agak harum; Minuman serbat; Minuman serbuk jahe merah; Minuman serbuk jahe putih; Minuman soda;
Minuman soda non-alkohol berperasa teh; Minuman tanpa akohol; Minuman yang dicampur dengan Ginseng bukan untuk
penggunaan medis; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Minuman yang tidak mengandung alkohol;
Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Minuman-minuman yang tidak beralkohol; Mocktail tidak beralkohol; Must
(buah) diawetkan, tanpa fermentasi; Perairan mata air mineral non-obat; Porter (tanpa alkohol); Punch minuman tanpa
alkohol; Saraba; Sari buah; Sari sayur (minuman); Sari sayuran; Sediaan tanpa-alkohol untuk membuat minuman; Sediaan
untuk membuat air mineral; Sediaan untuk membuat likeur; Sediaan untuk membuat liqueurs (minuman keras); Sediaan untuk
membuat minuman; Sediaan-sediaan untuk membuat minuman; Sekoteng; Sirup; Sirup Kalamansi; Sirup dan sediaansediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; Sirup konsentrat
atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman buah; Sirup markisa untuk minuman; Sirup untuk minuman; Sirup,
konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman
energi dan minuman olahraga; Sorbet (minuman).; Sorbet [minuman]; Stout (tanpa alkohol); Wine (minuman anggur tanpa
alkohol); Wine (minuman anggur) dengan kadar alkohol yang rendah; ades [minuman berbahan dasar buah tanpa-alkohol]; air
[minuman]; air aerasi; air aerasi dengan aroma jus buah-buahan; air berperasa yang dibotolkan; air dalam kemasan; air dari
pegunungan dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air glasial; air kelapa [minuman]; air mineral; air mineral
[minuman]; air mineral aerasi; air mineral berkarbonasi; air mineral berperisa; air mineral bersoda; air mineral dan air soda dan
minuman tidak beralkohol lainnya; air mineral dengan rasa; air minum; air minum dalam kemasan; air minum dengan
kandungan mineral; air minum dengan rasa; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; air minum dengan
vitamin; air minum suling; air murni (minuman); air soda; air soda (berkarbonasi); air tonik; air yang dimurnikan; air yang
dimurnikan dengan aroma jus buah-buahan; air yang diperkaya nutrisi; alcopop berbahan dasar bir; ale jahe kering; ale ragi

Halaman 68 dari 623

untuk membuat bir; anggur barley [bir]; anggur non alkohol; bahan dasar untuk membuat minuman ringan yang dimaniskan
atau diberi rasa; biji-bijian khusus untuk membuat bir; bir; bir agave; bir beraroma kopi; bir berbahan dasar buah; bir dengan
kadar alkohol rendah; bir dengan rasa; bir dilindungi oleh sebutan asal "Pilsner"; bir gandum; bir hitam [bir malt panggang]; bir
jagung; bir jahe; bir jahe beralkohol; bir jahe tanpa-alkohol; bir kentang; bir malt; bir pilsner; bir putih; bir putih jahe; bir quinoa;
bir ragi; bir ragi untuk membuat bir; bir rasa buah; bir rendah alkohol; bir rendah alkohol yang mengandung tidak lebih dari
1,2% volume alkohol; bir tanpa-alkohol; bir ubi jalar; bir wort; bitter [bir]; bitter lemon (bir); bock [bir]; bubuk anggur merah
[persiapan untuk membuat minuman]; bubuk anggur merah untuk membuat minuman; bubuk ginseng untuk minuman (bukan
untuk keperluan medis); bubuk untuk membuat minuman; bubuk untuk minuman boba; bubuk yang digunakan dalam
persiapan minuman olahraga; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; campuran bubuk jeruk dan gula
(powdered orange and sugar) untuk membuat minuman; campuran koktail non-alkohol; campuran untuk membuat minuman
serbat; chicha de jora [bir jagung]; cola [minuman ringan]; cordial (minuman tanpa-alkohol); craft (bir); dark (bir); doppelbock
(bir); draught (bir); ekstrak buah tanpa-alkohol; ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; ekstrak ginseng untuk
minuman (bukan untuk keperluan medis); ekstrak hop (tanaman) untuk membuat bir; ekstrak malt untuk membuat minuman
keras; ekstrak must (buah) tanpa fermentasi; esens (aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk membuat minuman; esens
(aroma) tanpa-alkohol untuk membuat minuman; esens hop (tanaman) untuk membuat bir; esens untuk membuat minuman
tanpa-alkohol, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk membuat air mineral berasa, bukan dalam sifat minyak
esensial; esensi untuk membuat minuman; hop (tanaman) (Berbentuk) pelet untuk membuat bir; jus; jus agave [minuman]; jus
anggur; jus aparagus; jus apel; jus belimbing; jus bit; jus blackcurrant; jus blackcurrant (SIRUP); jus buah; jus buah aerasi; jus
buah campuran; jus buah markisa; jus delima; jus jambu; jus jeruk; jus jeruk nipis (sirup); jus jeruk nipis untuk digunakan
dalam persiapan minuman; jus kelapa; jus kurma madu; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus lidah
buaya; jus mangga; jus melon; jus nanas; jus palem; jus pepaya; jus persik; jus sayuran [minuman]; jus semangka; jus tebu
[minuman]; jus tomat [minuman]; jus wortel; keranjang hadiah (bir); kit pembuatan bir yang terdiri dari ekstrak malt, hop, bijibijian khusus dan ragi bir; kiwicha (bir); koktail berbahan dasar bir; koktail buah, tanpa-alkohol; koktail, tanpa-alkohol;
konsentrat buah dan pure digunakan untuk membuat minuman; konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat jus
buah; konsentrat sayur untuk membuat minuman; konsentrat untuk membuat minuman elektrolitik isotonik non-karbonasi;
konsentrat yang digunakan dalam persiapan minuman olahraga; konsentrat yang digunakan dalam persiapan minuman
ringan; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; kvass [minuman tanpa-alkohol]; labu
buah; lager (Bir); limun; lithia water (sejenis air mineral); maibock (Bir); malt wort (Bir); milk stout (bir); minuaman anggur tanpa
fermentasi; minuman air perasan buah dan jus buah; minuman aroma bir tanpa-alkohol; minuman asam laktat (produk buah,
non-susu); minuman asam laktosa; minuman beraroma; minuman berbahan buah atau sayuran; minuman berbahan dasar
almond, selain sebagai bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar beras dan kedelai, selain pengganti susu; minuman
berbahan dasar beras, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar biji chia; minuman berbahan dasar bir; minuman
berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku; minuman berbahan dasar kacang; minuman berbahan dasar
kacang mete [bukan sebagai minuman pengganti]; minuman berbahan dasar kacang polong [bukan sebagai bahan pengganti
susu]; minuman berbahan dasar kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar kedelai, selain sebagai bahan
pengganti susu; minuman berbahan dasar kelapa; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar
madu tanpa-alkohol yang mengandung susu; minuman berbahan dasar rumput laut; minuman berbahan dasar sayuran;
minuman berbahan dasar sereal bukan sebagai pengganti susu; minuman berbahan dasar wijen, selain pengganti susu;
minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah tenaga; minuman berenergi; minuman berenergi yang mengandung
kafein; minuman berkarbonasi beku; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman
berprotein; minuman buah; minuman buah asam jawa; minuman buah atau sayuran campuran [smoothies]; minuman buah
beku; minuman buah dan jus buah; minuman buah es; minuman cincau; minuman cola; minuman dan sediaan kadar rendah
kalori non-alkohol di kelas ini untuk membuat minuman tersebut; minuman dan sediaan non-alkohol untuk membuat minuman
tersebut; minuman dari kacang polong/ercis; minuman dari rumput laut; minuman dawet; minuman dengan cita rasa tidak
mengandung alkohol, tidak mengandung soda; minuman dengan kadar alkohol rendah; minuman dengan penambah aroma;
minuman ekstrak kacang; minuman ekstrak sayuran; minuman elektrolit dalam sifat minuman isotonik tanpa-karbonasi;
minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi; minuman energi; minuman energi instan yang tertanam dalam cangkir cetak 3Dpolycapsule; minuman es buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar
sayuran; minuman guarana (sejenis maple); minuman gurana; minuman hipotonik dan hipertonik (untuk penggunan dan/atau
sebagai persyaratan yang dibutuhkan oleh para atlit); minuman isotonik; minuman jeli; minuman jeli herbal, bukan untuk
keperluan medis; minuman jus anggur, tanpa-alkohol; minuman jus apel; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman
jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman jus cranberry; minuman jus jeruk;
minuman jus lidah buaya; minuman jus nanas; minuman jus prem; minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman jus tomat;
minuman kacang hazelnut; minuman kolang kaling; minuman labu putih; minuman lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman malt
non-alkohol; minuman malt tanpa-alkohol; minuman mengandung ion dan minuman pengembang otot; minuman mineral tidak
beralkohol dan glukosa tambahan; minuman nabati; minuman nata de coco; minuman non alkohol yang terbuat dari air
mineral dan berbagai macam potongan buah; minuman non-alkohol berbahan dasar biji-bijian; minuman non-alkohol
mengandung bubur; minuman non-obat mengandung nutrisi dan vitamin tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan);
minuman olahraga; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman olahraga yang diperkaya protein; minuman olahraga
yang mengandung elektrolit; minuman pemulihan; minuman penambah nafsu makan, tanpa-alkohol; minuman pengganti
makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein; minuman protein untuk digunakan sebagai pengisi makanan
dan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; minuman rasa berkarbonasi; minuman rasa buah; minuman rasa
dengan karbonasi tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman ringan beraroma kopi; minuman ringan berbahan dasar buah
dengan aroma teh; minuman ringan dengan aroma teh; minuman ringan rasa buah; minuman ringan rendah kalori; minuman
ringan tanpa-karbonasi; minuman sarang burung walet; minuman sari apel; minuman sari kacang; minuman semi beku yang
mengandung soda; minuman sereal instan; minuman sirup buah dengan air; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol
dengan aroma cokelat; minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah;
minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng merah;
minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng putih; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus jahe; minuman
tanpa-alkohol dengan kandungan jus sayuran; minuman tanpa-alkohol yang aroma teh; minuman tanpa-alkohol yang
diperkaya dengan vitamin; minuman tanpa-alkohol yang terbuat dari rumput laut; minuman tanpa-alkohol, selain pengganti
susu; minuman tidak beralkohol dengan kadar kalori rendah, minuman tidak beralkohol; minuman tidak beralkohol yang
diperkaya dengan vitamin; minuman whey; minuman yang diperkaya dengan protein; minuman yang diperkaya nutrisi;
minuman yang diperkaya protein nabati; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; minuman, yaitu, air
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minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman
penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; must (jus buah); nektar buah, tanpa-alkohol; orange squash (sirup); orgeat
(sirup); pale ale (Bir); pastilles untuk minuman boba; pembuat bir untuk pembuatan bir; persiapan berbahan dasar serangga
untuk membuat minuman tanpa-alkohol; persiapan untuk membuat air aerasi; persiapan untuk membuat bir; persiapan untuk
membuat minuman tanpa-alkohol; porter [bir]; punch buah, tanpa-alkohol; ragi yang lebih rendah; ramune [Minuman bersoda
Jepang]; rice beer (Bir hasil dari fermentasi beras); root beer (minuman tradisional Amerika Utara, dengan atau tanpa alkohol);
sangrita [minuman tanpa-alkohol]; sari buah apel, tanpa-alkohol; sari buah mangga tanpa alkohol; sari buah sirsak tanpa
alkohol; sari buah tanpa alkohol; sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; sediaan untuk membuat air berkarbonasi; serbat
[minuman]; serbuk digunakan dalam persiapan minuman air kelapa; serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan
dasar buah; shandy (sejenis bir dengan kandungan jeruk lemon); sikhye [minuman khas korea dari nasi yang difermentasi
dengan tepung ragi]; sirup; sirup buah untuk membuat minuman; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat
minuman; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; sirup green tea; sirup malt untuk minuman; sirup red tea; sirup
rempah; sirup untuk limun; sirup untuk membuat air mineral dengan rasa; sirup untuk membuat limun; sirup untuk membuat
minuman; sirup untuk membuat minuman berbahan dasar (air daih); sirup untuk membuat minuman rasa buah; sirup untuk
membuat minuman ringan; sirup untuk membuat minuman tanpa-alkohol; sirup untuk minuman; sirup, konsentrat dan bubuk
untuk membuat minuman; smoothie; smoothie (sari sayuran); smoothie yang mengandung biji-bijian dan gandum; smoothie
yang mengandung larva serangga; smoothie yang mengandung serangga; smoothies [minuman buah, buah yang
mendominasi]; smoothies [minuman buah-buahan non alkohol]; smoothies [serangga mendominasi]; soda krim; soda pop; still
water (air tanpa karbonasi); stout (sejnis bir); sujeonggwa [minuman kayu manis tanpa-alkohol dengan kesemek kering]; tablet
(serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===
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Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Oranye, Hitam, Putih
: 41
: ===Acara yang tidak dapat diunduh yang menampilkan program televisi dan dalam bentuk pendek serta gambar bergerak
dalam bentuk komedi, drama, berita, realitas, dan variasi konten; Distribusi [selain transportasi] film; Distribusi [selain
transportasi] program televisi; Distribusi [selain transportasi] video; Distribusi film; Distribusi film animasi; Distribusi tape video;
Film ( hiburan); Hiburan dalam bentuk serial televisi dan konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Jasa penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan portal online untuk pelanggan
untuk berpartisipasi dalam permainan elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca
produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial, dan konten hiburan multimedia; Jasa
hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi
film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama,
berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk seri video mengenai keuangan; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang
sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi
mengenai film dan acara televisi; Jasa hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang menampilkan
permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu, jasa penyediaan
program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang dewasa muda
melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program hiburan dan
konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan orang dewasa
muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter sayuran
antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi permainan
komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat di sekitar
permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui
layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan permainan video online; Jasa
hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang permainan komputer dan
video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam
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bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di bidang berita, ulasan,
cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan
anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu, penyediaan film berkelanjutan,
pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau animasi yang disampaikan melalui
internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi
yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang
video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi,
kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness);
Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan
langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio,
konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya,
rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran,
televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman
hiburan; Jasa kegiatan olahraga dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser,
pertunjukan musik secara langsung, penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip
dengan internet) atau akses pribadi atau yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah,
majalah periodik, buletin, buku elektronik, blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip
multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang
musik; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus
hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga;
Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi,
instruksi online, dan program pembelajaran jarak jauh; Jasa pelatihan fotografi; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang
bisnis melalui media sosial; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum melalui media sosial; Jasa pemberian materi
pengajaran lewat fisik maupun media sosial; Jasa pembuatan efek visual dan grafik untuk orang lain; Jasa pemesanan tiket
dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung,
kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program
televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan
konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu program multimedia
yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di berbagai bentuk media
transmisi; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi, buku komik
dan seni populer; Jasa pendidikan di bidang bisnis melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum melalui
sarana media sosial; Jasa pendidikan melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan seniman; Jasa pendidikan, yaitu,
penyelenggaraan kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang berhubungan dengannya, menyediakan kelas;
Jasa pendidikan, yakni, memberikan pelatihan dan kursus pendidikan tentang interkoneksi, membangun, mengelola,
mengamankan, memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak
komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, jaringan keamanan, browser
web, dan perangkat elektronik; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel
bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop;
produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa hiburan,
yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit, media
audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita dan
informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang
menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu
telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan,
produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi, program
televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk
film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi
dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung
bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan
karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line melalui jaringan
elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer secara online;
penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi
animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film
bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park;
jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku
komik; Jasa pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi
program radio, program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan
hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini yang tidak dapat diunduh, dan
pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter,
acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komputer, Internet, satelit, radio,
jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca,
olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan
konten permainan melalui online; Jasa penyediaan nada dering yang tidak dapat diunduh, musik, video, dan gambar yang
direkam sebelumnya untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler; Jasa penyediaan panduan interaktif untuk mencari,
memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman
suara; Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan program konseling karir di bidang
periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain; Jasa penyediaan permainan komputer, permainan elektronik, permainan
interaktif, dan video game yang tidak dapat diunduh; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan
webcast yang berkelanjutan; Jasa penyediaan website yang menampilkan informasi tentang entertainmen; Jasa penyediaan
informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan
budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa produksi
dan presentasi/penyuguhan untuk kompetisi, acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan
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partisipasi; Jasa produksi pertunjukan; Jasa produksi program video musik untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa
produksi program video untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa proses gambar digital (fotografi); Jasa publikasi dan
presentasi ulasan, survei, dan peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting
dan berbagi ulasan, survei, dan peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan
budaya, konser, langsung pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa studio
fotografi; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Jasa-jasa hiburan
komputer dan video game; Jasa-jasa hiburan permainan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan
manajemen keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen
keuangan melalui media audio dan video; Jasa-jasa presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Judul film
(hiburan); Jurnal online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Jurnal online, yaitu, blog dan video log dalam
bidang kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan
online; Layanan fotografi; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten hiburan, yaitu film, program
televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang komedi, drama, aksi,
variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi, melalui jaringan
internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan dalam bentuk
serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dalam sifat
pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan
dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan dan pendidikan dalam bentuk program
televisi dan radio yang berkelanjutan dalam bidang bola basket dan menampilkan permainan basket dan pertandingan basket
secara langsung; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater, produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan
untuk perjalanan, yaitu, menyediakan basis data interaktif online berupa video dan konten buatan pengguna yang
mengandung gambar digital, foto, teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan
hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip, grafis, dan informasi
yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan
komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan
hiburan, yaitu mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik,
permainan video, permainan komputer, komputer, dan permainan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan materi multimedia yang
tidak dapat diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi interaktif, rekaman video, rekaman video
secara langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan tayangan radio, dan rekaman suara di bidang
bola basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan akses ke database interaktif elektronik
dan online dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga, video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang
kepentingan umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui
jaringan komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
manajemen strategis; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh bintang film, bintang televisi, bintang musik,
influencer, penari, karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu, penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak
dapat diunduh; Layanan karoke yang menyediakan suara, film dan video secara online; Layanan pemutaran film; Layanan
pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan,
moralitas, etika, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat
sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu
kelas, seminar, dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum,
ekonomi, obat-obatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu
social, geografi, sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; Layanan pendidikan di bidang tidur, bidang kesehatan dan
meditasi; Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium
di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan
karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika,
seni dan kerajinan, alam dan konservasi; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan
kegiatan budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan permainan realitas virtual pada situs web; Layanan produksi
program film, televisi dan radio; Layanan produksi program film, televisi, radio dan video; Layanan produksi radio dan televisi;
Layanan reporter berita, layanan reporter foto; Layanan yang menyediakan studio audio, video, program TV, foto dan gambar;
Memberikan informasi hiburan audio-visual online melalui jaringan komputer global; Memberikan informasi hiburan melalui
situs web; Memproduksi program untuk pendidikan, kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mempromosikan acara olahraga di
televisi, konser, festival, kompetisi, pameran, penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mencari musik,
film, gambar, animasi dan informasi hiburan melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan
dan menyediakan musik, suara, film, animasi, drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data
gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mengatur dan mengadakan kompetisi
langsung (live) yang berupa permainan komputer dan permainan video; Mengembangkan manual dan panduan pendidikan
untuk orang lain di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global,
infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; Mengorganisasi kontes bakat dan
pertunjukan pemberian penghargaan musik dan televisi; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi, kontes,
permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan, pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung, pertunjukan
teater, konser, pertunjukan langsung dan acara dengan partisipasi penonton; Mengorganisir kompetisi permainan komputer,
permainan video dan olah raga elektronik secara langsung (live); Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti
hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi,
film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten
hiburan multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan
basis data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi;
Menyediakan berita dan informasi yang berhubungan dengan permainan komputer dan video, permainan video, para pemain
permainan video, turnamen permainan video, jadwal permainan video, statistik permainan video, strategi dan petunjuk (tips)
permainan video; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara pendidikan (untuk
keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan fasilitas untuk kegiatan fotografi; Menyediakan film dan acara televisi yang
tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat
diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi;
Menyediakan informasi hiburan mengenai permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan
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informasi hiburan tentang program televisi yang sedang berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan jasa-jasa
permainan video melalui internet; Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang lain;
Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Menyediakan permainan komputer dan video interaktif multi
pemain online; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; Menyediakan potongan informasi
(trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan komputer dan permainan video; Menyediakan program hiburan over the
top (OTT) di bidang kepentingan umum; Menyediakan publikasi elektronik dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita
yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs
web; Menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang
menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video; Menyediakan situs web
yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan
rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten hiburan multimedia; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan
film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Pameran film, distribusi film; Pameran, Exhibition,
Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelatihan seni olahraga bela diri kungfu;
Pemberian informasi di bidang seni; Pemberian informasi terkait kursus pengajaran dalam mengendarai mobil performa tinggi
dari suatu situs web; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual
dan musik, layanan hiburan klub, fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi,
kompetisi kecantikan, kompetisi olah raga; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan konferensi,
seminar dan pameran; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian
acara sosial dan acara hiburan, termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari;
Pemutaran dan penyewaan film; Pendidikan seni olahraga bela diri kungfu; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan
budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan
kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang,
layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet;
Pengeditan film; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web; Penyediaan berita dan
informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan nirkabel; Penyediaan berita, informasi, video
dan podcast dengan sudut pandang keagamaan; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat untuk peserta
pameran dan konferensi, pengunjung dan penyelenggara pameran semua berkaitan dengan pameran, konferensi, eksposisi
dan acara, termasuk semua informasi dan nasihat tersebut yang disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web;
Penyediaan fasilitas olahraga untuk acara olahraga otomotif, kompetisi, dan program penghargaan; Penyediaan gambar dan
film karakter animasi berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global, siaran televisi; Penyediaan
informasi hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs
web dan halaman profil online; Penyediaan majalah on-line di bidang travel, makanan, fashion, seni, dan sastra; Penyediaan
musik yang dapat diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu jaringan komputer global melalui suatu
situs web; Penyediaan permainan video online yang tidak dapat diunduh; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film,
musik dan permainan elektronik; Penyediaan suatu situs web online yang menampilkan berita, foto, jadwal, hasil, video, dan
data waktu di bidang olahraga motor; Penyediaan video dan musik online di bidang permainan; Penyelenggara Kompetisi seni
dan budaya; Penyewaan film; Penyewaan kaset video, pita video dan rekaman disk video; Penyewaan mesin permainan video
konsumen; Penyewaan proyektor dan aksesori film; Perencanaan atau pengaturan pertunjukan film, pertunjukan, drama atau
pertunjukan musik; Perencanaan pertunjukan film; Perkumpulan seni olahraga bela diri kungfu; Permainan online yang tidak
dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan elektronik, permainan video, permainan komputer interaktif, permainan
elektronik interaktif, permainan video interaktif, permainan keterampilan aksi, permainan arcade, permainan pesta anak-anak
dan dewasa, papan permainan, teka-teki, dan permainan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer,
permainan video, permainan video interaktif, dan permainan trivia; Permainan video online, jasa hiburan dan mengorganisir
kompetisi permainan video; Persiapan untuk program televisi; Pertandingan seni olahraga bela diri kungfu; Pertunjukan film,
produksi film, atau distribusi film; Pertunjukan seni olahraga bela diri kungfu; Peyediaan foto yang tidak dapat diunduh di
bidang perjalanan; Presentasi film; Presentasi pertunjukan secara langsung atau pra-rekam dan/atau film; Presentasi video
musik melalui perangkat seluler secara online; Produksi Video E-Learning; Produksi acara olahraga; Produksi acara televisi;
Produksi animasi kartun; Produksi audio dan/atau rekaman video; Produksi dan distribusi film; Produksi dan distribusi program
radio dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel,
televisi satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes
permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi
radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan
berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan
elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi serial TV animasi; Produksi dan
presentasi dan distribusi film animasi; Produksi film; Produksi gambar bergerak, permainan dan video; Produksi hiburan dalam
bentuk seri televisi; Produksi multimedia; Produksi program animasi untuk digunakan dalam televisi dan kabel; Produksi
program multimedia; Produksi program radio atau televisi; Produksi program radio dan televisi; Produksi program televisi
animasi; Produksi rekaman; Produksi video; Produksi, presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi, sindikasi, penyediaan
jaringan dan penyewaan program, acara dan film televisi, film animasi dan rekaman suara dan video; Produksi, presentasi,
sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program
televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh
atau tidak dapat diunduh; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
hiburan untuk anak-anak; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
kegiatan olahraga; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan pendidikan;
Produksi, siaran, rekaman, transmisi dan distribusi program televisi yang berkaitan dengan acara bulutangkis; Program
hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet,
jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan
kesejahteraan (wellness) terkini; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi dan
informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi teks dan karya grafis
orang lain secara online yang menampilkan artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto, dan materi visual;
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Reportasi hasil fotografi; Topeng Betawi (Kesenian Teater Betawi); Topeng Blantek (Seni Pertunjukan); Ujungan (Seni
Ketangkasan Pukulan Rotan); adaptasi dan pengeditan sinematografi; aplikasi make-up untuk aktor televisi; bimbingan
pengajaran seni penyiaran; bimbingan seni kecantikan; distribusi film bergerak; distribusi gambar bergerak; distribusi konten
digital asli yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi
melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs
web hiburan, dan outlet video-on-demand; distribusi program radio; distribusi program televisi; distribusi program televisi ke
sistem televisi kabel; distribusi rekaman video; expo mengenai kesenian, kebudayaan, dan pendidikan; film distribusi;
fotografi; fotografi Digital; fotografi potret; fotografi udara; galeri seni untuk tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau
pendidikan; galeri seni untuk tujuan pendidikan; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung; hiburan dalam
bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam sifat
layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan
dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di
bidang berita; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat
program televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di
bidang varietas; hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan aksi langsung; hiburan di alam produksi teater makan malam;
hiburan melalui siaran televisi nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan radio; hiburan radio dan televisi; hiburan
radio dan televisi disediakan melalui Internet; hiburan televisi; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan multimedia,
permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai,
olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; hiburan, yaitu, pertunjukan
musik langsung, produksi teater dan produksi komedi; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang
disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau
radio; instruksi di bidang seni pertunjukan; instruksi di bidang seni visual; instruksi fotografi; instruksi menggambar; instruksi
seni; instruksi seni bela diri; instruksi seni bela diri campuran (MMA); instruksi seni kecantikan; jasa entertainmen, yaitu,
menyediakan konten buatan pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi,
video, audio, teks, data, film, gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan pemutaran
musik dan video yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; jasa hiburan berupa jasa produksi konten
hiburan multimedia; jasa hiburan berupa suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia melalui televisi dan
mengirim (streaming) internet online dalam bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video yang
tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan
konten audio-visual, film, video, program televisi, serial animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan
komputer dan permainan video; jasa hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama
melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan
film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di
internet yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film,
gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di
internet, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
konten hiburan; jasa hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio yang
menampilkan informasi, berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa hiburan, yaitu
serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu,
mengorganisir pertemuan penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan
olahraga elektronik; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek
taktis dari suatu permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga
elektronik; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang tidak dapat diunduh; jasa
hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat diunduh yang
menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program permainan
komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak permainan video
yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi, mengunggah, mengunduh,
menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video interaktif yang diciptakan
pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan jaringan nirkabel; jasa hiburan,
yaitu, menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan permainan,
puzzle dan informasi mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan,
program dan rekaman audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam
bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa komisi karya seniman; jasa manajemen di bidang
pendidikan, yaitu, pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah
menengah dan universitas; jasa pameran seni; jasa pelatihan di bidang musik, hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu,
produksi musik, dan produksi video; jasa pemutaran film di sinema; jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di
tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan
konvensi di bidang hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang
produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa pendidikan, yaitu,
memberikan konferensi, pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang
interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses
perangkat keras dan perangkat lunak komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global,
infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser dan perangkat elektronik; jasa pendidikan, yaitu, perancangan
program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam
bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan
universitas; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital,
audio, dan multimedia; jasa penulisan naskah, studio film (movie); jasa penyediaan informasi di bidang kebugaran dan
olahraga melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa perencanaan program pendidikan dalam bentuk pengembangan
kurikulum untuk para pendidik; jasa produksi animasi; jasa produksi film; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga
elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa produksi musik; jasa produksi program televisi, yaitu, menciptakan dan
mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan suatu serial televisi animasi; jasa produksi teater; jasa produksi, yaitu
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produksi rekaman musik dan audio; jasa proses gambar digital (fotografi); jasa yang menampilkan buku, majalah, surat kabar,
buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi lainnya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan hiburan,
olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui
situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter,
acara terkini, dan seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa fotografi pernikahan; jasa-jasa hiburan
dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten audio dan video, film, gambar,
foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa
pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database online; jasa-jasa penyuntingan
(edit) produksi dan setelah produksi untuk komunikasi-komunikasi audio dan video; jasa-jasa perpustakaan elektronik untuk
persediaan (supply) data elektronik, teks, audio, gambar imaji grafik atau video dan data-data yang disimpan dalam arsip;
jasa-jasa produksi film layar lebar; jasa-jasa produksi film televisi; jasa-jasa produksi media digital dan interaktip, ialah jasajasa sebelum produksi dan setelah produksi video dan audio; jasa-jasa produksi opera sabun; jasa-jasa produksi program
media ialah jasa-jasa sebelum produksi dan sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; jasa-jasa studio kesenian
ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting, nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; jasa-jasa pertunjukan film; jasa-jasa produksi
program radio; jasa-jasa produksi program televisi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming
konten hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas
campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas campuran (mixed reality);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixes reality games), hiburan interaktif dan konten
realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality
games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented reality); jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality), hiburan interaktif dan konten realitas tertambah (augmented
reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan
interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan
permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas virtual/maya (virtual reality);
jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui
jaringan komunikasi dan internet; jurnal online, yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang
menampilkan konten yang ditentukan pengguna; komposisi dan produksi musik untuk video dan film; konsultasi editorial;
konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi
untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan animasi efek khusus untuk film dan video; layanan
budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau
hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi,
produksi dan pasca produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dalam hal menyediakan dan mengatur pemutaran
film; layanan hiburan dalam kontes seni bela diri campuran (MMA); layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan
hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program
televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam sifat
program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film,
acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi,
ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan
disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan menjadi
penyediaan televisi untuk orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan radio dan
televisi sindikasi; layanan hiburan televisi; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik,
permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan
menyediakan klip video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global
dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong
penggunaan dan pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented
reality), elektronik konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video;
layanan hiburan, yaitu, menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan
hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh, yang direkam sebelumnya yang
menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan hiburan, yaitu, menyediakan situs
web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video langsung yang dimainkan oleh
pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara
langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan
rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan informasi jadwal film; layanan lukisan seni mural; layanan pembuatan film digital; layanan
pencitraan digital [fotografi]; layanan pencitraan digital [pengeditan gambar]; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu,
mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen proyek,
manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan program
pendidikan bisnis untuk karyawan dan para pelaksana di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran
yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan pendidikan, khususnya, mengorganisir dan
menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan, pemasaran, jejaring sosial, internet,
dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya; layanan pendidikan, pelatihan dan
pengajaran dalam kaitannya dengan manufaktur dan produksi; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang
manajemen bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu,
menyediakan program di bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan
karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya pelaksanaan kompetisi dan tantangan pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya
memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang pertanian memberikan
pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan berkala selain untuk iklan atau
publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan
pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni rupa; layanan pengeditan audio dan video; layanan pengeditan pasca-produksi;
layanan pengeditan pasca-produksi di bidang musik, video, dan film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video dan
film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video, pertunjukkan televisi dan film;
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layanan pengeditan video; layanan pengeditan video untuk acara; layanan penguasaan film; layanan penguasaan video;
layanan penulisan khusus, selain untuk tujuan iklan; layanan penulisan lagu, selain untuk tujuan iklan; layanan perekaman
audio dan video; layanan perekaman audio dan video untuk resital; layanan perekaman video; layanan perpustakaan fotografi;
layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio untuk disiarkan melalui internet yang
menampilkan konten hiburan; layanan produksi multimedia; layanan produksi perangkat lunak hiburan multimedia; layanan
produksi pertunjukan langsung; layanan produksi video musik; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan
sekolah seni bela diri; layanan sinematografi; layanan studio film; layanan studio film dan televisi; layanan studio televisi;
layanan tata letak, selain untuk tujuan iklan; layanan video arcade; layanan video game disediakan secara online dari jaringan
komputer; loka karya, seminar dan perkemahan dalam bidang kesenian; memberikan informasi hiburan dari indeks dan
database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar foto dan informasi audio
visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi
hiburan melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan on-line; memberikan informasi olahraga dari situs web; memberikan
informasi olahraga melalui situs web; memberikan informasi tentang hasil pertandingan seni bela diri; memberikan informasi
tentang olahraga dan kebugaran dari situs web; memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran melalui situs web;
memberikan informasi tentang permainan komputer online dan permainan video melalui jaringan komputer atau komunikasi;
memberikan informasi yang berkaitan dengan latihan fisik melalui situs web online; memberikan informasi yang berkaitan
dengan pelatihan fisik melalui situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan jasmani melalui
situs web on-line; memberikan informasi, daftar, dan berita mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web;
memberikan pelatihan seni bela diri; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui konferensi video;
memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang seni yang
diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui kursus korespondensi;
memberikan peringkat pemain tenis dan program tenis; memberikan peringkat usia untuk konten televisi, film, musik, video
dan video game; memberikan ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; memproduksi dan mengarahkan
acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi; memproduksi film pita video di bidang pendidikan,
kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program radio atau televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas];
menampilkan film; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengarahkan produksi teater; mengarahkan program radio dan
televisi; mengatur acara film untuk tujuan hiburan; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga;
mengatur acara film, acara musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur dan melakukan festival
film; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola
Amerika; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak
bola pemuda Amerika; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan video; mengatur dan
mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa permainan video; mengatur dan mengadakan kompetisi
untuk para pemain permainan video dan para pemain permainan komputer; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan
memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game komputer; mengatur dan
menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur festival film; mengatur kompetisi permainan
komputer dan video online untuk para pemain permainan interaktif; mengedit rekaman audio; mengedit rekaman video;
mengembangkan program pertukaran pelajar internasional; mengorganisir kompetisi permainan video; mengorganisir
kompetisi permainan video, ekshibisi dan turnamen; mengorganisir, melakukan dan mengoperasikan kompetisi dan turnamen
video game; menyebarkan kaset video; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan
bahan-bahan seni dan kerajinan dan bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak
yang membutuhkan dan kurang mampu [layanan amal]; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet
berupa laporan peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan fasilitas teater seni
pertunjukan; menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan film dan
program televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand; menyediakan film dan program televisi yang
tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh
melalui televisi berbayar; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan film,
tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan gambar dan video online; menyediakan hiburan melalui
televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet; menyediakan hiburan melalui video podcast di bidang olah
raga; menyediakan informasi di bidang pendidikan pandangan dunia Alkitab untuk tujuan studi akademik melalui situs web;
menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan informasi mengenai olah raga elektronik dan permainan video
melalui suatu situs web; menyediakan informasi online mengenai permainan video; menyediakan informasi online mengenai
serial televisi yang sedang berlangsung di bidang fiksi ilmiah dan drama; menyediakan informasi secara online melalui
jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, dan musik; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung; menyediakan klip video
online yang tidak dapat diunduh dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan
terkait dengan fiksi ilmiah dan serial televisi dramatis; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh, termasuk
musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyediakan konten film dan drama
Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui internet online; menyediakan kursus pengajaran di bidang seni;
menyediakan layanan hiburan radio dan televisi; menyediakan layanan studio audio atau video; menyediakan layanan video
arcade; menyediakan musik digital dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan komputer global; menyediakan
pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan; menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan
pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik; menyediakan permainan video interaktif online dan permainan
komputer multimedia yang tidak dapat diunduh; menyediakan permainan video online [layanan hiburan]; menyediakan
pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi multimedia lainnya melalui jaringan komputer global;
menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan video; menyediakan program televisi
yang sedang berlangsung di bidang kepentingan umum; menyediakan program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan
video-on-demand; menyediakan publikasi online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan
publikasi online dalam bentuk e-book yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online yang tidak dapat
diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada
permainan video; menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak dapat didownload secara online berupa
pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan sebuah situs web (website) yang
menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality); menyediakan
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sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya
(virtual reality); menyediakan sesi tutorial dan pelatihan online dan tatap muka di bidang perangkat keras dan lunak komputer,
periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan
perangkat elektronik; menyediakan situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak
dapat diunduh yang menampilkan sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan situs web berupa informasi hiburan
dalam bidang musik, hiburan musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik
dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan
konten multimedia serta informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.;
menyediakan situs web yang menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh berupa artikel dalam bidang
kesenian; menyediakan situs web yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya,
gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto,
dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan
studio rekaman audio dan visual; menyediakan sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online pada subyek
gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi pemrograman pemirsa;
menyediakan teks, video, audio dan program multimedia secara daring; menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu
dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan televisi untuk orang-orang kurang mampu dalam sifat acara hiburan
[layanan amal]; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan melalui situs web;
menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh,
di bidang keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang perencanaan keuangan; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, di bidang transportasi; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan informasi
ilmiah di bidang perubahan iklim; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan instruksi matematika;
menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan musik; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, pada
topik inspirasional atau motivasi untuk wanita; menyediakan video online yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
instruksi yoga; menyediakan video online, tidak dapat diunduh; menyediakan video pembelajaran online yang tidak dapat
diunduh di bidang keuangan; menyediakan video pembelajaran online, tidak dapat diunduh; menyediakan video yang tidak
dapat diunduh di bidang perencanaan keuangan melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh melalui situs
web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh menampilkan informasi ilmiah di bidang perubahan iklim melalui situs web;
menyediakan video yang tidak dapat diunduh tentang topik inspirasional atau motivasi bagi wanita melalui situs web;
menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan interaktif,
realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan; merekam produksi
induk; meyediakan situs web berupa video dan permainan interaktif; olahraga dan acara olahraga, teknologi, konser, acara
budaya serta produksi teater hidup; organisasi acara budaya dan seni; organisasi acara di bidang film untuk keperluan budaya
atau pendidikan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pemutaran film; organisasi,
presentasi dan produksi pertunjukan dan pertunjukan live; organisasi, produksi dan presentasi acara untuk tujuan pendidikan,
budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan pertunjukan musik
dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; pameran film; pameran kesenian; pelatihan meditasi; pelatihan seni dan budaya
betawi; pelatihan seni tari (pendidikan); pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu
konten hiburan multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi,
dan foto di bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam,
pendidikan, drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan
promotor); pemodelan untuk seniman; pemutaran film; pemutaran film di bioskop drive-in; pemutaran film di bioskop terbuka;
pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan film; penerapan tata rias untuk aktor film; penerbitan dan pengeditan
buku, surat kabar, dan terbitan berkala; penerbitan multimedia atas perangkat lunak untuk permainan komputer dan perangkat
lunak untuk permainan video melalui siaran elektronik multimedia atau transmisi jaringan, semua untuk hiburan; penerbitan
multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi
elektronik; penerbitan perangkat lunak video game dan komputer interaktif; penerbitan video game multimedia; pengaturan
dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi,
proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan
naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang
ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand yang berkaitan; pengaturan
dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa dan klub
malam; pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik dan pertunjukan artistik melalui jaringan komputer global; pengaturan,
produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan
aktifitas; pengeditan buku; pengeditan buku dan publikasi elektronik; pengeditan buku elektronik; pengeditan film; pengeditan
film fotografi; pengeditan film sinematografi; pengeditan foto; pengeditan jurnal; pengeditan koran; pengeditan majalah;
pengeditan materi cetak dan teks; pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; pengeditan materi tercetak yang
berisi gambar, selain untuk tujuan iklan; pengeditan program radio; pengeditan program radio dan televisi; pengeditan program
televisi; pengeditan publikasi; pengeditan publikasi elektronik; pengeditan rekaman video; pengeditan teks; pengeditan teks
tertulis; pengeditan teks tertulis, selain teks publikasi; pengeditan teks, selain teks publikasi; pengembangan pendidikan
manual dan panduan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi,
jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, dan perangkat elektronik;
pengoperasian peralatan audio untuk produksi program radio; pengoperasian peralatan video atau audio untuk produksi
program radio atau televisi; pengoperasian peralatan video dan audio untuk produksi program televisi; pengorganisasian,
mengatur atau mengadakan acara (tidak termasuk gambar bergerak, pertunjukan, drama, pertunjukan musikal, olahraga,
pacuan kuda, balapan sepeda, balapan perahu motor atau balapan mobil); penguasaan audio untuk video dan film; penulisan
pidato, selain untuk tujuan iklan; penulisan skenario film; penulisan skenario layar televisi; penulisan skrip, selain untuk tujuan
iklan; penyaringan dan penyewaan film; penyediaan buku elektronik, gambar, video, film, musik dan permainan on-line;
penyediaan fasilitas studio film; penyediaan fasilitas untuk film; penyediaan film (movies) (yang tidak dapat diunduh) melalui
internet; penyediaan film (movies) melalui internet; penyediaan film (movies) melalui jaringan komunikasi; penyediaan film
(movies) melalui terminal computer; penyediaan film dan film (movies) yang tidak dapat diunduh melalui suatu jasa videosesuai-permintaan; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia yang tidak
dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuai-permintaan; penyediaan film,
pertunjukan televisi dan kartun yang tidak dapat diunduh; penyediaan film,
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yang tidak dapat diunduh, melalui jasa transmisi video-sesuai-permintaan; penyediaan gambar bergerak yang menggunakan
jaringan komunikasi; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui Internet atau jaringan komputer global;
penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi,
film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan
informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang
tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan
lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi,
penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web, halaman profil online,
jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter
animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs web; penyediaan informasi mengenai permainan komputer dan
permainan video online melalui Internet; penyediaan informasi online yang berhubungan dengan permainan video; penyediaan
informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler untuk tujuan hiburan, olahraga
dan pendidikan.; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan jasa kasino dan
permainan kasino melalui situs web dan suatu jaringan komputer global; penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh
online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan
pertunjukan film atau televisi; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk anak-anak yang diproduksi dari
bahan-bahan daur ulang; penyediaan nada dering dan gambar yang tidak dapat diunduh yang disajikan ke perangkat
komunikasi seluler melalui jaringan komputer global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan permainan video online;
penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi
mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu situs web; penyediaan podcast di
bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan
komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer
global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan pra-rekaman video hiburan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan nirkabel;
penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi; penyediaan
program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan program pelatihan;
penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak
dapat di download); penyediaan publikasi yang tidak dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bentuk laporan penelitian
dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyediaan
rekaman suara musik dan gambar diam dan bergerak, tidak dapat diunduh, melalui jaringan telekomunikasi dan penyediaan
informasi yang berkaitan dengannya; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial online dan secara langsung di bidang perangkat
keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan,
keamanan jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi; penyediaan studio audio atau studio video; penyediaan
suatu serial program televisi online animasi; penyediaan video online yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten
yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyediaan video yang tidak dapat diunduh melalui suatu situs
web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan
festival film; penyelenggaraan festival film; penyewaan alat dan aksesoris sinematografi; penyewaan alat penerangan untuk
studio televisi; penyewaan alat perekam film; penyewaan alat perekam suara dan video; penyewaan alat reproduksi film;
penyewaan dan sewa-guna gambar bergerak, instrumen musik, perangkat televisi; penyewaan film dan rekaman suara;
penyewaan film dan video; penyewaan kamera video; penyewaan karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program
televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi,
drama, musik, dan video musik; penyewaan kaset magnetik gambar yang direkam; penyewaan kaset video; penyewaan kaset
video dan gambar bergerak; penyewaan kaset video untuk pelatihan bahasa; penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau
videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan berbagi (sharing) gambar dan video; penyewaan konsol
video game; penyewaan layar video; penyewaan mesin dan peralatan sinematografi; penyewaan mesin permainan video;
penyewaan mesin permainan video arcade; penyewaan peralatan audio dan video; penyewaan peralatan audio dan visual;
penyewaan peralatan fotografi; penyewaan peralatan gim video; penyewaan peralatan pencahayaan untuk set film;
penyewaan peralatan pencahayaan untuk studio film; penyewaan peralatan penerangan untuk set film atau studio film;
penyewaan peralatan penerangan untuk set teater atau studio televisi; penyewaan peralatan proyeksi film; penyewaan
peralatan sinematografi; penyewaan peralatan, peralatan, dan pemandangan panggung untuk set teater atau studio televisi;
penyewaan perekam kaset video; penyewaan program televisi; penyewaan proyektor dan aksesori film; penyewaan proyektor
film; penyewaan rekaman audio dan video; penyewaan rekaman suara dan gambar; penyewaan rekaman video; penyewaan
rekaman video magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman video yang direkam sebelumnya;
penyewaan set radio; penyewaan studio film; penyewaan teater film; penyewaan televisi; penyewaan video game;
penyewaan film-film bioskop; penyutradaraan film, selain film iklan; perekaman suara, DVD, CD, CD-ROM, pita video dan
audio; perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi; perekaman, produksi,
dan distribusi film, video, dan rekaman audio, program radio dan televisi; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara
hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater, pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu
dan balap mobil; peringkat pemain tenis dan program tenis dengan memberikan peringkat statistik; permainan komputer online
yang disediakan melalui situs web; persewaan film; persewaan gambar bergerak; persewaan gambar bergerak dan rekaman
suara; persewaan gambar bergerak dan video; persewaan karya seni; persewaan radio dan televisi; persewaan rekaman
suara dan rekaman video; persiapan dan produksi program; persiapan subtitle untuk film; persiapan teks untuk publikasi
dalam bentuk buklet dan buku petunjuk terkait dengan program diet dan pengendalian berat badan; presentasi dan
penyewaan rekaman suara dan gambar; presentasi dari acara televisi dan radio; presentasi film; presentasi film, pertunjukan,
drama atau pertunjukan musik; presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi gambar bergerak;
presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya atau pendidikan; presentasi produksi musik Natal
langsung; presentasi rekaman suara dan gambar; presentasi teater film atau produksi dan distribusi film (movie film);
presentasi teater film ; produki dan penyewaan film (movies) dan film rekaman video; produksi acara hiburan langsung;
produksi acara komedi; produksi acara permainan televisi; produksi acara-acara olah raga untuk televisi dan radio; produksi
bahan ajar; produksi cakram video musik; produksi dan distribusi (selain transportasi) video musik televisi; produksi dan
distribusi DVD yang telah direkam sebelumnya, disk digital definisi-tinggi, dan disk audio yang telah direkam sebelumnya dan
media penyimpanan digital bukan disk; produksi dan distribusi acara permainan televisi; produksi dan distribusi acara
pertunjukan radio dan televisi yang meliputi pertandingan bola basket, even-even bola basket dan program dalam bidang bola
basket; produksi dan distribusi gambar bergerak; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program
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televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang
laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi perangkat
lunak game video dan komputer; produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang berhubungan dengan
multimedia melalui siaran televisi dan melalui Internet dan peralatan lokal; produksi dan distribusi program radio; produksi dan
distribusi program radio dan televisi; produksi dan distribusi program televisi; produksi dan distribusi rekaman suara, film dan
video; produksi dan penerbitan musik; produksi dan pengeditan program radio dan televisi; produksi dan penyediaan dari
hiburan, berita, dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; produksi dan penyewaan film, film video, program
radio dan televisi; produksi dan penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; produksi dan presentasi rekaman audio dan
video, dan gambar diam dan bergerak; produksi dari pertunjukan hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui
televisi, kabel, satelit, media audio dan video, katridge, cakram laser, cakram komputer dan sarana elektronik; produksi drama;
produksi efek khusus film; produksi efek khusus untuk film; produksi film; produksi film (movies) animasi; produksi film animasi;
produksi film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR); produksi film di studio; produksi film gambar
bergerak; produksi film pita video; produksi film rekaman video dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga,
bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau publisitas; produksi film televisi; produksi film videotape,
selain film iklan; produksi film, dan program audiovisual dan televisi; produksi film, film video dan serial televisi; produksi film,
film video, program radio dan televisi; produksi film, selain film iklan; produksi fitur hiburan langsung; produksi fitur televisi;
produksi gambar bergerak; produksi hiburan audio; produksi hiburan dalam bentuk film, acara televisi, radio dan video terkait
dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan
video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung; produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi
hiburan radio; produksi konser musik; produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung,
menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi
online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan;
produksi lagu untuk film; produksi master rekaman; produksi materi pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran;
produksi musik; produksi opera; produksi pagelaran; produksi pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi perangkat lunak
game video dan komputer; produksi pertunjukan; produksi pertunjukan bakat; produksi pertunjukan dan film; produksi
pertunjukan film dan video; produksi pertunjukan ice-skating; produksi pertunjukan panggung; produksi pertunjukan rollerskating; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi pertunjukan teater; produksi pertunjukan televisi; produksi podcast;
produksi podcast video; produksi program audio; produksi program pertunjukan, program radio dan televisi, film selain untuk
keperluan periklanan; produksi program radio; produksi program radio dan televisi; produksi program radio dan televisi
sindikasi; produksi program radio dan televisi untuk Internet dan media lainnya; produksi program radio, televisi dan audio;
produksi program televisi; produksi program televisi di bidang mode untuk tujuan hiburan; produksi program televisi kabel;
produksi program televisi teks tertutup; produksi program televisi untuk disiarkan di perangkat seluler; produksi program
televisi untuk disiarkan di telepon seluler; produksi program televisi, televisi ponsel dan radio; produksi program televisi,
televisi seluler dan radio; produksi program-program televisi; produksi rekaman audio; produksi rekaman audio dan video;
produksi rekaman audio dan video untuk resital; produksi rekaman master audio; produksi rekaman musik; produksi rekaman
suara; produksi rekaman suara dan video; produksi rekaman suara, musik dan video; produksi rekaman video; produksi siaran
radio; produksi studi film; produksi teater; produksi teater makan malam; produksi televisi, radio dan film; produksi video
dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; produksi video realitas tertambah (augmented reality); produksi
video realitas virtual/maya (virtual reality); produksi, pertunjukan dan penyewaan film; program acara pendidikan; program
pengayaan akademik di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika; program pengayaan sekolah di bidang ekonomi;
program pengayaan sekolah di bidang kewarganegaraan; program pengayaan sekolah di bidang matematika; program
pengayaan sekolah di bidang sains; program pengayaan sekolah di bidang sejarah; program pengembangan kepemimpinan;
program televisi yang sedang berlangsung dalam bidang permainan komputer; program televisi yang sedang berlangsung
yang menampilkan konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio,
rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat;
publikasi dan pengeditan buku; publikasi dan pengeditan buku, surat kabar dan majalah; publikasi dan pengeditan majalah;
publikasi dan pengeditan materi cetak; publikasi dan pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; publikasi dan
pengeditan materi cetak, buku, surat kabar dan majalah, selain untuk tujuan periklanan; publikasi dan pengeditan surat kabar;
publikasi diagram, gambar dan foto-foto; publikasi konten editorial situs yang dapat diakses melalui jaringan komputer global;
publikasi majalah web; publikasi permainan video; publikasi teks dan gambar, termasuk dalam bentuk elektronik, selain untuk
tujuan periklanan; publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam
bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel melalui website; publikasi yang tidak dapat diunduh
tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality) melalui situs web; publikasi yang tidak dapat diunduh tentang
teknologi realitas virtual/maya (virtual reality) melalui situs web; rekaman audio dan produksi; rekaman audio dan produksi
untuk video dan film; rekaman suara dan layanan hiburan video; rekaman video; rekaman video untuk keperluan inventaris
pribadi; rumah-rumah produksi pembuatan film mikro untuk opera-opera sabun; salin mengedit; studio rekaman dan layanan
studio film untuk produksi presentasi multimedia; studio rekaman dan layanan studio televisi; sulih suara film; sulih suara film
asing; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film; teks film dan video tertutup===
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: Tidak Ada Terjemahan
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 30
: ===Adonan kue buah badam; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bakcang (Makanan beras ketan diisi
daging); Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau
pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Baozi (roti isi);
Beras jepang; Biskuit (manis atau gurih); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat;
Biskuit kering; Biskuit petit-beure; Biskuit petit-beurre; Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit selai kacang; Biskuit tipis kering;
Biskuit untuk menambah nafsu makan; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang
dilapisi cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit
yang dilapisi cokelat rasa susu; Bubuk dan campuran untuk membuat saus daging dan saus kaldu; Bubuk untuk membuat roti;
Bubur Ayam; Bubur nasi ayam; Bumbu Ayam Goreng Kuning; Bumbu Ayam Goreng ; Bumbu Ayam Hainan; Bumbu Ayam
Kalasan; Bumbu Ayam Panggang; Bumbu Ayam Saos Inggris; Bumbu Ayam goreng Tumbar; Bumbu Ayam goreng canton;
Bumbu Garang Asem Daging; Bumbu Mie Aceh; Bumbu Nasi Goreng Aceh; Bumbu Nasi Goreng Jawa; Bumbu Sate Ayam;
Bumbu Soto Mie; Bumbu Tem Ayam Obat; Bumbu ayam ngohiong; Bumbu ikan bakar; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah;
Bumbu pasta; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari
ikan, daging atau sayuran; Bumbu ayam goreng; Bumbu ayam kecap; Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi goreng pedas;
Bumbu nasi uduk; Bumbu sop ayam; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging; Burger Daging Ayam (Sandwich); Burger Daging
Ikan (Sandwich); Campuran untuk roti; Campuran-campuran untuk membuat kue; Cimi-Cimi (kue kering); Dumpling ayam dan
udang; Enchilada [roti isi]; GIS (bahan pemekar roti); Getuk (Kue); Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Hiasan roti yang
dapat dimakan; Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Hidangan kering-beku dengan bahan
utama adalah nasi; Kerupuk Ikan; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk ikan dengan perasa; Kuah daging; Kue; Kue Adee; Kue
Akar Kelapa; Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue Bagea; Kue Balapis Manado; Kue Bangket; Kue Bangkit; Kue
Baruasa; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang; Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu
Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Bong Li Pang; Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Choco Chip;
Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar
Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan Jam; Kue Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gandus; Kue
Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Kacang Spesial; Kue Karawo; Kue
Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue Kembang Goyang; Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue
Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue
Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lontar; Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue Manan Samin; Kue
Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue Ombusombus; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol; Kue Padamaran; Kue Paso; Kue
Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia Saronde; Kue Pinende; Kue Popolulu; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu Bambu; Kue
Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue Satu; Kue Semprit Desa; Kue Semprit keju;
Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Susu; Kue Talam; Kue Tat; Kue
Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue berbahan dasar tepung; Kue bika ambon; Kue choco ball; Kue daging;
Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue eccles; Kue keranjang; Kue kering (pastri); Kue
kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe; Kue lumpia; Kue mentega Denmark; Kue mochi; Kue
nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang; Kue pukis; Kue semolina; Kue semprong; Kue spiku; Kue tambang; Kue
tifor; Kue tradisional; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue Italia; Kue-kue dari bahan beras;
Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Kue-kue lobak; Ladran (Kue Kering); Lapisan gula (icing) untuk kue; Lemper
Daging; Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan dalam kaleng, alumunium kontener/alumunium foil maupun kanton
plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya dengan tambahan daging sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran,
buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi;
Makanan pasta farina; Makanan penutup terbuat dari nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan
ringan terutama terdiri dari roti; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan siap saji berbahan dasar
mie yang didinginkan; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari mie; Makanan siap saji kering dan cair, terutama
terdiri dari pasta; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau
mie; Makanan yang dibuat terutama dari pasta; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang
latte; Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie Celor; Mie Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir; Mie
Pantiaw; Mie Sagu; Mie Tarempa; Mie Terbang; Mie Titi; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie kering
(rehydratable) seperti soba kering (organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie kering
untuk bayi termasuk udon kering untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi.; Mie segar; Mie shirataki;
Mie yang dibekukan hingga ke bagian dalam; Mie yang didinginkan; Mie yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang
dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari
Singkong; Nasi; Nasi Antah; Nasi Aron; Nasi Ayam ala Sihlin; Nasi Ayam Bakar Bali; Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi
Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo; Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi Ayam Betutu; Nasi Ayam Bumbu Bali;
Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau; Nasi Ayam Fillet Crispy; Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam Geprek Cabe
Hijau; Nasi Ayam Geprek Keju; Nasi Ayam Geprek Sambal Matah; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng
Kuning; Nasi Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam Goreng Mentega; Nasi Ayam Isi Buluh; Nasi Ayam Kailo; Nasi Ayam
Kalasan; Nasi Ayam Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi Ayam Kecap; Nasi Ayam Kecombrang; Nasi Ayam Kemangi; Nasi Ayam
Krispi; Nasi Ayam Lada Hitam; Nasi Ayam Paniki; Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Penyet; Nasi Ayam Pop; Nasi Ayam Rica
Rica; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang; Nasi Ayam Tuturuga; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam
goreng tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Nasi Ayam crispy original (Ayam
goreng tepung original); Nasi BBQ Saus Jawa; Nasi Bakar Ayam; Nasi Balap Puyung; Nasi Begana; Nasi Bekepor; Nasi
Berkat; Nasi Bola Tuna; Nasi Burung Puyuh; Nasi Cakalang Cabai Hijau; Nasi Cakalang Rica Rica; Nasi Cakalang Suwir
Pedas; Nasi Cakalang Woku; Nasi Cakalang suwir kecombrang; Nasi Campur Bali; Nasi Cumi Cabe hijau; Nasi Cumi pedas;
Nasi Dendeng Balado; Nasi Dendeng Batoko; Nasi Empal Daging; Nasi Gemuk; Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Bakso
Paket Ekonomi; Nasi Goreng Jawa; Nasi Goreng Kampung; Nasi Goreng Kecombrang; Nasi Goreng Oriental; Nasi Goreng
Paket Eksekutif; Nasi Goreng Parahyangan; Nasi Goreng Seafood; Nasi Goreng Sosis; Nasi Goreng Tek-Tek; Nasi Goreng
Teri; Nasi Gulai Nangka; Nasi Ikan Asam Manis; Nasi Ikan Bakar Sambal Dabu; Nasi Ikan Dabu Dabu; Nasi Ikan Pesmol; Nasi
Ikan Saus Padang; Nasi Ikan Uilulia; Nasi Jagung; Nasi Jaha; Nasi Jhejhen dari Madura; Nasi Jinggo; Nasi Karage; Nasi Kari
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Ayam; Nasi Kari Sapi; Nasi Katsu; Nasi Kebuli; Nasi Kotaraja; Nasi Krengseng; Nasi Krengsengan Ayam; Nasi Kresengan
Mercon; Nasi Kuning; Nasi Lapola; Nasi Lemak Ayam; Nasi Lemak Khas Riau; Nasi Lemak Melayu; Nasi Opor Ayam; Nasi
Padang; Nasi Pepes Ayam; Nasi Pepes Ayam Bali; Nasi Pepes Ikan; Nasi Pepes Tahu; Nasi Pepes Tempe; Nasi Pepes Teri;
Nasi Rames; Nasi Rames Bali; Nasi Rames Cirebon (Nasi Jamblang); Nasi Rames Gresik (Nasi Krawu); Nasi Rames Gudek;
Nasi Rames Nusantara; Nasi Rames Oriental; Nasi Rames Padang; Nasi Rames Pekalongan (Nasi Megono); Nasi Rendang
Ayam; Nasi Rendang Ayam Kacang Merah; Nasi Rendang Sapi; Nasi Sambal Goreng Ati Kentang; Nasi Sambal goreng Teri;
Nasi Sapi Krengseng Mercon; Nasi Sapi Lada Hitam ; Nasi Sate Ayam; Nasi Semur Ayam; Nasi Semur Daging Sapi; Nasi
Subut; Nasi Telur Balado; Nasi Telur Bumbu Rendang; Nasi Telur Dadar Padang; Nasi Tepeng; Nasi Teriyaki; Nasi Terong
Balado; Nasi Tuna Balado; Nasi Tuna Bumbu Bali; Nasi Tuna Pedas Kemangi; Nasi Tuna Saus Asam Manis ; Nasi Tuna
Woku; Nasi Uduk; Nasi Ulam; Nasi Urap; Nasi Yakiniku; Nasi campuran dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju,
kacang, polong-polongan (kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; Nasi coklat sudah diolah dalam
kemasan; Nasi dalam kemasan; Nasi goreng katsu; Nasi gurih Ayam penyet; Nasi gurih krengsengan Mercon; Nasi gurih telur
balado; Nasi hitam sudah diolah dalam kemasan; Nasi jepang sudah diolah dalam kemasan; Nasi kepal; Nasi krengsengan
mercon; Nasi krengsengan sapi; Nasi lemak; Nasi merah sudah diolah dalam kemasan; Nasi organik sudah diolah dalam
kemasan; Nasi untuk bubur; Nasi, pasta dan mie; Ocha / teh jepang; Pai isi daging; Paket makanan dalam kotak yang terdiri
dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Panettone (roti manis); Pangsit ikan; Pasta; Pasta cabai dalam
minyak; Pasta cabe untuk digunakan sebagai bumbu; Pasta kari hijau; Pasta kari masman; Pasta kari merah; Pasta kue;
Pasta yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau
sayuran; Pasta, saus dari lemak, saus dan pelapis untuk penyedap makanan; Pastel berisi daging dan sayuran; Pastel daging;
Pembungkus pastry (kue); Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue); Penyedap rasa/aroma selain minyak
esensial untuk kue; Pepe (Kue Manis); Pizza (roti); Pretzels (kue); Produk kue dan kembang gula; Pulut Nasi; Risoles Ayam;
Risoles Daging; Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus
Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kadet; Roti
kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti lapis hotdog;
Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah
srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti
tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich,
biskuit; Sagon (Kue); Sambal Ikan Teri; Sambel Ikan Asin; Saus ayam; Saus pasta panggang; Saus untuk pasta dan nasi;
Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan hidangan nasi; Sediaan hidangan pasta; Sediaan
makanan berbahan dasar pasta; Sediaan pasta; Sengkulun (Kue Tradisional); Serbuk garut Jepang untuk keperluan kuliner;
Spätzle (Pasta); Sumpia ayam; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh hijau jepang; Tepung, roti, ragi, pastri
(kue-kue); Tortila gulung diisi potongan ayam; Wafer (kue); Yangko (kue moci); adonan kue; adonan kue beku; adonan puff
pastry (roti); adonan roti; ampiang ikan; angel-hair (pasta); aroma untuk makanan/kue; baguettes [Roti Prancis]; bahan
makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; bakpao isi daging; barbari [roti datar]; bibimbap [Hidangan Korea
yang terdiri terutama dari nasi dengan tambahan sayuran dan daging sapi]; bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran dan
daging sapi]; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; bindaetteok [Pancake gaya Korea yang dibuat dengan kacang hijau];
biskuit; biskuit asin; biskuit bawang; biskuit bebas gluten; biskuit buttermilk; biskuit gula; biskuit gurih; biskuit malt; biskuit
manis; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee; biskuit mentega kecil; biskuit rasa keju; biskuit untuk
keju; biskuit vegetarian; biskuit yang tidak manis; biskuit-biskuit; bola nasi ketan; bubuk soda kue; bubuk untuk menggoreng
ayam; bubuk wasabi [lobak Jepang]; bubur nasi; bumbu nasi goreng; bumbu nasi kuning; bumbu pasta; bumbu pasta kari;
bumbu pasta laksa; bumbu pasta nasi ayam; burger kedelai [roti sandwich]; campuran adonan untuk okonomiyaki [pancake
gurih Jepang]; campuran isian berbasis roti; campuran kue; campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti
dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta;
chapati [roti tidak beragi]; chow mein [hidangan berbasis mie]; chow mein mie; cokelat dengan lobak Jepang; coklat pasta;
coklat, permen dan hadiah biskuit menghambat; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi
fondant untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk kue; dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; dekorasi
marzipan untuk kue; dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; empadões veganos [kue
vegan]; fa gao [kue bolu kukus]; fermentasi untuk pasta; flapjacks [kue wajan]; focaccia [roti]; fritters (kue) apel; gimbap
[hidangan nasi Korea]; gochujang [pasta cabai fermentasi]; gula berputar (dekorasi kue); gula gula untuk menghias kue;
hardtack [biskuit]; hiasan kue yang dapat dimakan; hidangan kering beku dengan bahan utama pasta; hidangan pasta;
hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; hidangan utama yang terdiri dari pasta atau nasi; hot dog [sandwich], pai
daging; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; intip (makanan terbuat dari nasi yang di goreng); irisan kue [kue
kering]; irisan pai [kue kering]; jambalaya [sajian nasi Creole pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam,
ham, dan sosis pedas]; jeotgal [Bumbu Korea yang terbuat dari makanan laut asin dan fermentasi]; kasutera [kue bolu
Jepang]; kerang kue kering; keripik nasi; kertas nasi yang bisa dimakan; kerupuk getas ikan; kerupuk ikan; kerupuk nasi;
kerupuk stik ikan; kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat dari rumput laut]; kue adonan goreng; kue almond; kue balok; kue
basah; kue bebas gluten; kue beku; kue beras; kue beras [kukus dan dibungkus daun]; kue bola; kue bolu; kue buah; kue
bubuk; kue bulan; kue cokelat; kue coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue frosting; kue gambang; kue gandum;
kue geplak; kue gulung telur; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang; kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran);
kue keju; kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue krim; kue lapis talas bogor; kue
lekker; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue pang-pang; kue pastry; kue
persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue serabi; kue sereal; kue stik bawang; kue
sus; kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue tar lemon; kue tar lezat; kue tar
raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat; kue widaran / bidaran;
kue yang dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang mengandung serangga; kue yogurt beku; kue, biskuit, kue
kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis (kue kering); kulit kue; kulit pasta; kulit pastry puff (roti); lembar pasta untuk
lasagna atau cannelloni; lemper ayam; lomper [roti pipih berbasis kentang]; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi,
dengan tambahan daging, ikan; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran;
makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan tempura daging, tempura makanan laut, tempura telur,
tempura sayuran atau tempura jamur; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari nasi; makan siang dalam kotak
yang utamanya terdiri dari pasta; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau
sayuran; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan disiapkan
terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji di kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan
pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan ringan
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berbahan dasar mie; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar mie; makaroni [kue kering];
mandu [Bakpao ala Korea]; matzo [roti tak beragi]; meringues (kue); mie Cina; mie ayam; mie bebas gluten; mie beras; mie
berbahan dasar kelor; mie gandum; mie goreng; mie instan; mie instan Cina; mie kacang; mie kacang pati; mie kelor berwarna
hijau; mie kering; mie kering bahan pengganti kopi; mie ramen; mie sayur; mie soba; mie soba instan; mie somen; mie telur;
mie tepung; mie udon; mie udon instan; mie yang mengandung kelor; mie yang mengandung larva serangga; mie yang
mengandung serangga; mie yang terbuat dari tanaman kelor; mie, dimasak atau tidak dimasak; mille-feuilles (kue); mirror icing
[mirror glaze] (sejenis kue); mitsumame [Makanan penutup Jepang yang terdiri dari agar-agar, adzuki rebus dan buah-buahan
dengan sirup]; mizo-yokan-no-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; mizu-yokan-no-moto
[Makanan Jepang terbuat dari sweet adzuki bean jelly]; nasi babat; nasi bakar; nasi bebek; nasi gembung; nasi goreng; nasi
gulai /gule; nasi instan; nasi kotak; nasi kuning; nasi rawon; nasi tumpeng; nasi yang diperkaya; nasi, dimasak atau tidak
dimasak; nasi/lontong kikil; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung
selai kacang manis]; nurungji [kerak nasi hangus]; okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; onigiri [bola nasi]; orecchiette (pasta);
pai ayam; pai daging; pai daging cincang; pai daging unggas dan daging buruan; pajeon [Panekuk gaya Korea yang dibuat
dengan bawang hijau]; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar];
pangsit daging kukus [shaomai]; pangsit diisi dengan daging babi cincang [gyoza]; papadum (roti renyah pipih); pappardelle
(pasta); pasta almond; pasta asam jawa; pasta bawang putih [sambal]; pasta bebas gluten; pasta cokelat; pasta gandum;
pasta jahe [bumbu]; pasta kacang berbumbu digunakan sebagai bumbu; pasta kacang cabai pedas; pasta kacang kedelai
[bumbu]; pasta kacang miso; pasta kari; pasta kering; pasta kering dengan truffle; pasta penuh; pasta penyedap pandan;
pasta permen [kembang gula]; pasta sayur [saus]; pasta segar; pasta segar dengan truffle; pasta soba; pasta telur; pasta
untuk sup; pasta wasabi; pasta yang mengandung larva serangga; pasta yang mengandung serangga; pasta, dimasak atau
tidak dimasak; peach cobbler (kue); pelmeni [pangsit diisi dengan daging]; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga;
penne (pasta); perasa, selain minyak esensial, untuk kue; persiapan kue yang mengandung larva serangga; persiapan kue
yang mengandung serangga; petits fours [kue]; piadina [roti datar]; pretzel [roti berbentuk simpul]; produk nasi untuk makanan;
produk-produk roti untuk makanan; puding roti; puff pastry (roti); quesadillas [roti isi]; quiches (roti); ramen [hidangan berbasis
mie Jepang]; remah roti; rempah-rempah kue; rengginang dari tulang ikan; rhubarb pies (roti pai); roti [roti tidak beragi]; roti
bagel; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti
bir; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang diisi dengan daging
cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti gandum hitam; roti goreng;
roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti kukus; roti multigrain; roti naan;
roti nasi; roti oriental; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; roti
pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang
kedelai; roti*; rugelach [kue kering]; rum pasta; salad nasi; salad pasta; sambel ikan teri; sandwich burger daging sapi;
sandwich ikan; sansho powder [bumbu lada Jepang]; saus daging; saus ikan; saus pasta; saus sayap ayam; saus untuk ayam;
saus untuk daging; saus untuk ikan; saus untuk nasi; selai cokelat untuk digunakan pada roti; senbei [kerupuk nasi];
shortbread biskuit; shortbread tart shells (kue); shortcrust pastry (kue); songpyeon [kue beras berbentuk setengah bulan
dengan isian manis atau semi-manis]; sopapillas [kue kering goreng]; sourdough (roti); spiced cookies (kue kering); sponge
fingers [biskuit]; stik dari tulang ikan; stik roti; taburan cokelat untuk menghias kue; taburan gula (sprinkes) untuk menghias
kue; taburan untuk menghias kue; tagliatelle (Pasta Itali); taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang dengan berbagai isian]; tambalan
berbasis cokelat untuk kue dan pai; tambalan berbasis custard untuk kue dan pai; teh yang ditambahkan dengan berbagai
aroma, biji kopi, makanan ringan mie; tempura yang diletakkan di atas nasi yang disajikan dalam mangkuk; tepung dan
sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung kue; tepung roti; tepung
roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan
pasta cabai yang difermentasi]; tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu khas Korea]; untir-untir dari tulang
ikan; yaksik [hidangan Korea yang utamanya terdiri dari nasi manis dengan tambahan kacang dan jujub]; yohkan [batangan
pasta jeli manis]; yule log (kue tradisional)===
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Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040020
: 15/06/2021 07:47:10
:
: PT. Pemuda Cari Cuan

540 Etiket

: Jalan Tanjung Duren Raya No. 359 B-C, RT. 007 RW. 003, Kelurahan Tanjung
Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, 11470., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MANGKOKKU
: Tidak Ada Terjemahan

591
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 29
: ===Abon Ayam; Abon daging; Abon ikan; Abon ikan tongkol; Ampela ayam pedas; Asam pedas Ikan Baung; Ayam ala Sihlin;
Ayam Bakar; Ayam Bakar Bumbu Padang; Ayam Bakar Bumbu Rujak; Ayam Bakar Solo; Ayam Bakar Taliwang; Ayam
Balado; Ayam Bumbu Bali; Ayam Bumbu Mengkudu; Ayam Bumbu Sate; Ayam Cabai Hijau; Ayam Cincane; Ayam Fillet
Crispy; Ayam Fillet Goreng Tepung Asam Manis; Ayam Geprek Cabe Hijau; Ayam Geprek Keju; Ayam Geprek Sambal Matah;
Ayam Goreng; Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Ayam Goreng Bumbu Kuning; Ayam Goreng disiram saos petis; Ayam Gota;
Ayam Iloni; Ayam Isi Buluh; Ayam Karage; Ayam Katsu Stik; Ayam Kecap; Ayam Kecombrang; Ayam Lada Hitam; Ayam
Panggang; Ayam Paniki; Ayam Rica Rica; Ayam Serundeng; Ayam Suwir sambal kecombrang; Ayam Taliwang; Ayam
Tangkap; Ayam Tuturuga; Ayam Woku Woku; Ayam betutu; Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Ayam crispy
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isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Ayam geprek; Ayam geprek dengan sambal pedas berlevel; Ayam goreng
Bumbu Lengkuas; Ayam goreng Kalasan; Ayam goreng jawa; Ayam kremes; Ayam olahan ; Ayam penyet; Ayam potong
dalam kemasan; Ayam rempah madu; Ayam ungkep; Bacah Daging; Bahan pengganti daging; Bakso daging sapi; Bakso
dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Baso Tahu; Batagor Goreng; Batagor Kuah;
Bekakak Ayam; Bistik Daging Sapi; Buah beku-kering dan makanan ringan yoghurt; Buah dan sayuran beku-kering dalam
bentuk keripik; Cacak Ikan; Crispy original (Ayam goreng Ayam tepung original); Dadih ikan keju; Daging Masak Hitam;
Daging Sapi Lada Hitam; Daging ayam asap; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan;
Daging buah kelapa; Daging cincang; Daging kaleng; Daging kalkun; Daging kelapa untuk santan; Daging kelapa yang
dikeringkan; Daging kerbau; Daging sapi angus; Daging sapi muda; Daging sapi suwir; Dendeng ikan; Fish maw (olahan dari
ikan); Geprek Daging; Gulai Ikan Patin; Gulai Tepek Ikan; Gulai ayam; Gulungan (lumpia) ikan atau ayam; Haddock (ikan)
asap; Hidangan dari daging kornet; Hidangan siap saji terutama terbuat dari pengganti daging; Hidangan yang dimasak
berbahan dasar sayuran, kentang, buah-buahan, daging, unggas, ikan, dan makanan laut; Ikan (dalam bentuk) batangan; Ikan
Asap Selais; Ikan Asin Richa; Ikan Bakar Bandeng; Ikan Bakar Manokwari; Ikan Bakar Sambal Dabu; Ikan Beku; Ikan
Bungkus; Ikan Cuka; Ikan Dabu Dabu, diolah; Ikan Dole; Ikan Dori Bumbu Bali; Ikan Jelawat; Ikan Kakap Fillet Goreng; Ikan
Kembung Asam Pedas; Ikan Komu Asar; Ikan Kuah Belimbing; Ikan Patin Bumbu Acar; Ikan Salem; Ikan Tude; Ikan Tuna;
Ikan Tuna Cabai; Ikan Uilulia, diolah; Ikan cakalang asap; Ikan crispy; Ikan dori goreng tepung; Ikan goreng tenggiri; Ikan
jebung bakar; Ikan kaleng; Ikan olahan dalam kaleng; Ikan pari lempah kuning; Ikan tenggiri asam pedas; Ikan tenggiri bakar;
Ikan tenggiri lempah kuning; Ikan teri pedas; Ikan tuna, diawetkan; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Kaldu ayam
yang dapat diminum; Kaldu daging domba; Kaldu daging sapi; Kaldu ikan; Kaldu pati ayam yang dapat diminum; Keju
berbentuk pasta; Kentang yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak, jamur yang dikalengkan, dikeringkan atau
dimasak, unggas, ikan dan makanan laut olahan, semuanya dalam bentuk ekstrak, sup, jeli, olesan, diawetkan, hidangan yang
dimasak, dibekukan atau didehidrasikan; Keripik Kalakai; Keripik Keladi; Keripik Kentang Telur Asin; Keripik buah-buahan;
Keripik ceker ayam; Keripik gadung; Keripik kelapa; Keripik kentang; Keripik paru; Keripik pete; Keripik rumput laut; Keripik
salak; Keripik singkong aneka rasa; Keripik tahu; Keripik talas; Keripik ubi aneka rasa; Keripik ubi dengan perasa; Keumamah
Ikan Kayu; Kezuri-bushi (serpihan daging ikan yang dikeringkan); Krengsengan Ayam; Kripik ikan; Kulit Ayam Goreng Tepung;
Lansyen ayam; Mackerel (ikan) asap; Makanan batangan dan makanan ringan batangan berbahan dasar kacang; Makanan
batangan dan makanan ringan batangan berbahan dasar sayuran; Makanan batangan dan makanan ringan batangan yang
berbahan dasar buah; Makanan beku terutama terdiri dari pengganti daging; Makanan dan makanan ringan batangan
berbahan dasar protein whey dan kedelai; Makanan dan makanan ringan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang
telah diolah; Makanan genggam yang dibekukan, disiapkan atau dikemas dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau
sayuran; Makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama ikan; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan,
semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan olahan dengan protein tambahan terutama
terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu; Makanan pembuka beku
terutama terdiri dari daging; Makanan pengganti daging, yaitu, protein berbahan dasar tanaman, protein berbahan dasar
sayuran; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging, ikan, ham, unggas dan atau sayuran; Makanan ringan ayam
goreng; Makanan ringan berbahan dasar buah kering; Makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk
bayi dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan ringan berbahan dasar polong-polongan
(kacang); Makanan ringan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Makanan ringan berbahan dasar singkong; Makanan
ringan berbahan dasar yoghurt; Makanan ringan berbahan dasar yogurt; Makanan ringan cumi-cumi goreng; Makanan ringan
dan keripik berbahan dasar kentang; Makanan ringan kombinasi buah dan selai kacang; Makanan ringan organik berbahan
dasar buah; Makanan ringan organik berbahan dasar sayuran; Makanan ringan organik berbahan dasar yogurt; Makanan
ringan rumput laut goreng; Makanan ringan, berbahan dasar dari buah-buahan atau sayuran; Makanan siap masak terutama
terdiri dari daging; Makanan siap masak terutama terdiri dari ikan; Makanan siap masak terutama terdiri dari pengganti daging;
Makanan siap saji yang terdiri dari pengganti ikan atau makanan laut; Makanan yang didinginkan yang terutama mengandung
ikan, daging, dan unggas; Makanan yang diolah dari ikan; Makanan yang terbuat dari daging; Makanan yang terbuat dari
daging dan ikan; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju;
Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan tepung; Minuman rasa dengan pasta buah dan berbahan dasar
susu; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung
buah; Olahan ayam kampung; Olesan berbahan dasar sayuran, buah-buahan, protein nabati atau pengganti daging; Onigiri
Daging; Onigiri Ikan; Opor Ayam; Panganan khas Perancis terbuat dari daging (charcuterie); Pasta ikan; Pasta kacang; Pasta
makanan yang terbuat dari ikan; Pasta sayur; Pasta tomat; Pastry isi daging; Penganan khas Perancis terbuat dari daging;
Pengganti daging berbahan dasar buah; Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Pengganti sayuran atau ikan; Pepes
Ayam; Potongan daging ikan tanpa tulang; Produk daging kepiting; Produk daging vegetarian dan vegan; Produk daging yang
dibekukan; Produk ikan yang dibekukan; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis sayuran,
pengganti telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu; Produk
makanan yang terutama mengandung ikan atau ayam; Produk olahan daging sapi; Produk olahan daging udang; Protein
nabati bertekstur digunakan sebagai pengganti daging; Protein nabati yang secara tekstur sudah terbentuk untuk digunakan
sebagai pengganti daging; Rendang Ayam; Rendang Ayam Kacang Merah; Rendang Ayam Suwir; Rendang Daging Suwir;
Salami (saus daging); Salmon (ikan) asap; Sari-sari daging; Sate Ayam; Sate Daging Sapi; Sate Ikan; Sate Sosis Ayam; Sate
Sosis Sapi; Sate Telur Ayam; Sayuran yang dihaluskan (dalam bentuk pasta atau cairan); Scotch eggs [telur rebus yang
dibungkus dengan daging sosis dan dilapisi dengan remah-remah]; Sea bass (ikan), tidak hidup; Sea bream (ikan), tidak
hidup; Sediaan Trout (ikan) laut; Sediaan daging; Sediaan daging yang diawetkan; Sediaan hidangan ikan; Sediaan hidangan
yang terutama terdiri dari daging; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari ikan; Sediaan telur ikan; Sediaan telur salmon
(ikan) laut; Semur Ayam; Semur Daging Sapi; Se’i Daging Sapi; Silver carps (Ikan), tidak hidup; Siomay; Siomay sayuran;
Sosis; Sosis ayam; Sup Ikan Batam; Susu, keju, mentega dan produk susu lainnya, termasuk susu yang terbuat dari kelapa,
kedelai, kambing, domba, dan nasi; Tahu kering dengan ikan/ayam; Trout (ikan) asap; Trout (ikan), tidak hidup; Tum Ayam;
Tuna (ikan), kalengan; Tuna (ikan), tidak hidup; Umbut-Umbutan (Daging Buah Rambutan); Usus Ayam Goreng Tepung; Usus
ayam; Veal stock (olahan dari tulang daging sapi muda); Woku Balaga Ikan Mas; abon ikan; abon tulang ikan; acar (ikan)
herring; acar ikan; ayam; ayam (tepung) asam manis (Dak-gangjeong); ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam giling;
ayam goreng; ayam goreng kremes; ayam goreng rempah; ayam goreng tepung; ayam kecap; ayam kukus; ayam panggang;
ayam pedas; ayam teriyaki; ayam yang diolah; bahan makanan berbahan dasar ikan; bahan makanan siap saji yang terutama
terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau
dimasak; bahan pengganti daging berbahan dasar larva serangga; bahan pengganti daging berbahan dasar serangga; bakso
ayam; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso ikan yang digoreng; bakso ikan yang tidak digoreng; bakso isi daging ayam
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cincang; bakso isi daging ikan cincang; bakso isi daging sapi cincang; bakso sosis (adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso
sosis ayam; bakso sosis ikan; bakso sosis sapi; bakso tahu ayam; bakso tahu ikan; bakso telur ayam; bakso telur ikan;
batagor; bit daging; botifarra [sosis]; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan
dibumbui]; busa ayam; cabai dengan daging; campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; campuran
makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan
olahan, kacang olahan atau kismis; campuran makanan ringan yang terdiri dari kacang wasabi, kacang olahan, buah atau
kismis kering; cheonggukjang jjigae [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari tahu dengan pasta kedelai kaya]; chorizo
(sosis babi); cod (ikan), tidak hidup; cold cuts (daging); daging; daging asap; daging asin; daging atau ikan kalengan; daging
ayam; daging ayam kemasan; daging ayam yang diasinkan; daging babi asap; daging babi dan kacang kalengan; daging babi,
kalengan; daging beku-kering; daging buatan instan; daging buatan manusia; daging budidaya; daging burger; daging cincang
terbuat dari buah-buahan; daging dan sayuran yang dibalut dengan bubuk untuk menggoreng; daging dimasak dalam botol;
daging giling; daging goreng; daging ham sapi; daging ham yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging instan;
daging irisan; daging kaleng, ikan, sayuran dan buah-buahan; daging kalkun (diasinkan atau diasap); daging kemasan; daging
kering; daging kering instan; daging kornet; daging makan siang; daging masak; daging olahan [pengganti daging]; daging
olahan asap; daging panggang; daging panggang direndam dalam saus kedelai; daging sapi; daging sapi asap; daging sapi
kering; daging sapi olahan; daging sapi rebus; daging segar; daging unggas segar; daging vegetarian terbuat dari minyak
kedelai; daging yang berasal dari rekayasa laboratorium; daging yang berasal dari rekayasa teknologi pertanian; daging yang
bisa dimakan; daging yang diawetkan atau diolah; daging yang diliofilisasi; daging yang dimasak, kalengan; daging yang telah
diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak; daging, beku; daging, diawetkan; daging, diolah; daging, ikan, unggas dan
binatang buruan; daging, kaleng; daging, unggas dan binatang buruan; dak bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari ayam
panggang yang diiris dan dibumbui]; dak galbi [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari ayam tumis dalam pasta cabai yang
difermentasi]; dendeng ayam; dendeng ikan; dimsum; doenjang jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari tahu dengan
pasta kedelai]; domba (daging), diolah; dwaeji bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari daging babi panggang yang diiris dan
dibumbui]; ekstrak daging; ekstrak daging sapi panggang; esens ayam; fillet dada ayam; fillet haddock (ikan); fillet ikan; fillet
ikan teri; frankfurters [sosis]; galbi [hidangan daging panggang]; game (daging), tidak hidup; gelatin daging; gravlax (hidangan
dari ikan salmon); gulungan kol diisi dengan daging; hasil olahan ikan untuk makanan manusia; hearts of palm (olahan dari inti
daging tanaman kelapa sawit), diolah; hidangan daging siap; hidangan daging yang dimasak; hidangan pembuka kemasan
beku yang terdiri dari patties dan sosis links berbahan dasar sayuran; hidangan pembuka siap saji yang terutama terdiri dari
daging lobster yang dicelupkan ke dalam adonan dan digoreng; hidangan yang dimasak yang terutama terdiri dari ayam tumis
dan pasta cabai yang difermentasi (Dak-galbi); hidangan yang disiapkan terutama terdiri dari ikan dan makanan laut; hummus
[pasta buncis]; iga [potongan daging]; ikan dimasak; ikan yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); ikan asap; ikan asin;
ikan bawal dalam kaleng, diasinkan; ikan bawal yang dikeringkan dan dimasak, dieskan, diawetkan; ikan beku; ikan dan
kentang goreng; ikan dan kerang yang dapat dimakan (tidak termasuk ikan dan kerang yang hidup); ikan dan krustasea yang
bisa dimakan (tidak hidup); ikan goreng; ikan goreng kremes; ikan goreng rempah; ikan herring, tidak hidup; ikan kering; ikan
olahan; ikan rebus dan kering; ikan suwir goreng; ikan teri asin; ikan teri, diolah; ikan teri, tidak hidup; ikan, diawetkan; ikan,
diolah; ikan, kaleng; ikan, tidak hidup; irisan daging babi; irisan daging kambing; irisan daging sapi; isi daging pie; isolat protein
kedelai, digunakan sebagai pengganti daging; jeli daging; jeli ikan; jerky (daging tanpa lemak); jus daging; kacang dan
makanan ringan berbahan dasar buah kering; kacang organik dan snack bar berbasis biji; kakap merah (ikan), tidak hidup;
kaldu ayam; kebab shish (daging); kekekalan daging; keripik; keripik apel; keripik bayam; keripik buah; keripik ikan; keripik
jamur; keripik kedelai; keripik kentang; keripik kentang rendah lemak; keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik kubis;
keripik kumara (kentang manis); keripik nangka; keripik pare; keripik pepaya; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong;
keripik sukun; keripik talas; keripik tempe; keripik ubi; keripik udang; keripik usus; kielbasa (sosis); kimchi jjigae [Hidangan
Korea yang terutama terdiri dari sayuran fermentasi, daging babi dan tahu]; kkakdugi [Hidangan lobak fermentasi Korea];
klipfish [ikan cod asin dan kering]; knockwurst (sosis); konsentrat kaldu daging; konsentrat protein kedelai, digunakan sebagai
pengganti daging; kornet ayam; kroket ayam; kroket ikan; kue ikan; kue ikan thailand; kulit sosis dan tiruannya; kulit sosis
terbuat dari bahan sintetis; kulit sosis terbuat dari usus alami; lemak daging sapi; lemak dari proses hydroginasi sayuran
(untuk makanan); makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari daging; makan malam pra-paket yang terdiri terutama
dari ikan; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan bento terbuat dari daging/ayam; makanan berbahan dasar daging; makanan
berbahan dasar ikan; makanan dingin terutama terdiri dari daging; makanan dingin terutama terdiri dari ikan; makanan dingin
yang sebagian besar terdiri dari daging; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan disiapkan terutama
terdiri dari pengganti daging; makanan kemasan dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan
untuk anak-anak dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan
yang dicincang seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan;
makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya dibentuk bulat pipih; makanan pembuka beku terutama terdiri
dari ayam; makanan pembuka yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pengganti daging yang
dibekukan; makanan penutup terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari
daging; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari ikan; makanan ringan berbahan dasar manioc (ketela); makanan ringan
berbahan dasar benih probiotik; makanan ringan berbahan dasar biji; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan
berbahan dasar buah probiotik kering; makanan ringan berbahan dasar daging; makanan ringan berbahan dasar ikan;
makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik; makanan ringan berbahan dasar
kedelai; makanan ringan berbahan dasar kedelai probiotik; makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan
berbahan dasar larva serangga; makanan ringan berbahan dasar laver (rumput laut yang dapat dimakan); makanan ringan
berbahan dasar probiotik; makanan ringan berbahan dasar probiotik almond; makanan ringan berbahan dasar sayuran;
makanan ringan berbahan dasar serangga; makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik; makanan ringan dan keripik
berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kedelai; makanan ringan dan keripik berbahan dasar
sayuran; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan manisan buah; makanan ringan siap saji yang
terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk
keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan
ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju;
makanan ringan terutama terdiri dari buah-buahan dan kacang-kacangan; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan,
unggas atau sayuran; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan ringan/ camilan yang disiapkan terutama terdiri dari
sayuran segar; makanan siap saji terutama terdiri dari ayam; makanan siap saji terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-
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sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; makanan utama yang
sebagian besar terdiri dari daging; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan yang berbahan dasar
daging, ikan, buah atau sayuran; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger
mengandung kedelai, bit, gandum, bawang putih dan bawang merah; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya
berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran kacang-kacangan) atau sayur-sayuran; makanan yang
disiapkan dari ikan; masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan,
diawetkan; meju [Kacang kedelai fermentasi gaya Korea]; minyak ikan paus untuk keperluan kuliner; minyak ikan paus untuk
makanan; minyak ikan yang dapat dimakan untuk keperluan kuliner; minyak nabati yang berasal dari ikan [selain minyak ikan
cod]; minyak terhidrogenasi untuk keperluan kuliner; minyak terhidrogenasi untuk makanan; mortadella (sosis); mousses
berbahan dasar daging; mousses ikan; namemono (pasta dari kacang kedelai yang difermentasi, bukan untuk sup); nasi susu;
nugget ayam; nugget ikan; olahan ceker ayam; olahan daging ayam untuk isian roti burger; olahan makanan terutama terdiri
dari daging; olahan makanan terutama terdiri dari produk daging; olein (cair) dari proses hydroginasi biji kelapa sawit (untuk
makanan); olesan berbahan dasar ikan; olesan berbasis daging; onigiri ayam; pasta artichoke; pasta bawang putih untuk
keperluan kuliner; pasta buah; pasta daging; pasta ikan; pasta ikan teri; pasta jambu biji; pasta labu; pasta makanan yang
terbuat dari daging; pasta sayur [purees]; pasta sup; pasta terong; pasta terutama terdiri dari daging; pasta tomat; pasta
udang; pasta yang sebagian besar terdiri dari daging; pasta zaitun; pastrami (daging); pate (pasta hati); pate daging;
pembungkus sosis, alami atau buatan; pengganti daging berbahan dasar polong-polongan; pengganti daging berbahan dasar
tumbuh-tumbuhan; pengganti makanan, yaitu pengganti daging nabati, pengganti ikan nabati, dan pengganti daging ayam
nabati; pepes ikan; perasan pasta buah; persediaan daging sapi; persiapan makanan terbuat dari daging; potongan daging
sapi; produk daging; produk daging olahan; produk daging sapi; produk ikan asap; produk ikan kaleng; produk ikan olahan;
produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk makanan daging yang diawetkan; produk makanan dan makanan ringan
konsumen yang terbuat dari kentang; produk makanan terutama terdiri dari daging; produk makanan terutama terdiri dari
pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah;
produk makanan yang sebagian besar terdiri dari daging; produk makanan yang terbuat dari ikan; produk olahan ikan dalam
botol; produk yang terutama terdiri dari daging; produk-produk berbahan dasar daging ikan; produk-produk berbahan dasar
daging surimi; protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging; quenelles [daging]; rollmops (ikan fillet); roti burger
daging; roti burger daging kalkun; roti burger ikan; roti daging cincang; roti daging hamburger; roti daging sapi; salad ayam;
salad daging; salad daging kalkun; salmon (ikan), kalengan; salmon (ikan), tidak hidup; samgyetang [Sup ayam ginseng
Korea]; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; sate [daging panggang yang ditusuk]; saus pasta kepiting; sayap
ayam; sediaan Ikan; selubung sosis; selubung sosis, alami atau buatan; seolleongtang [kaldu tulang sapi Korea]; serpihan ikan
kering [furi-kake]; snack bar berbahan dasar biji; snack bar berbasis kacang dan biji; somay; sosis; sosis asap; sosis bologna;
sosis corn dog; sosis daging; sosis daging kalkun; sosis dalam adonan; sosis hot dog; sosis ikan; sosis koktail; sosis sapi;
sosis tidak dimasak; sosis vegetarian; sosis yang diawetkan; steak daging; steak ikan; stearin (padat) dari proses hydroginasi
biji kelapa sawit (untuk makanan); stok daging; sujuk [sosis]; sup ikan; surimi (daging ikan yang dilumatkan); sweetfish (ikan),
tidak hidup; swordfish (ikan), tidak hidup; tahini [pasta biji wijen]; tajine [hidangan daging, ikan atau sayuran]; telur ayam; telur
ikan olahan; telur ikan, diolah; tempura daging; tepung ikan untuk makanan manusia; terrine daging; terrines (hidangan
berbahan dasar ikan); terrines ayam; tiraditos (Ikan laut yang dipotong, hidangan khas peru]; usus untuk membuat selubung
sosis; wieners [sosis]; yakitori (daging ayam yang ditusuk khas Jepang)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Germany
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PHYTOBAC
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 11
: ===Instalasi pemurnian air limbah untuk sistem reklamasi dan penggunaan kembali; peralatan dan instalasi pemurnian air===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021040021
: 15/06/2021 08:05:11
:
: Bayer Aktiengesellschaft

: DID2021040022
: 15/06/2021 08:11:24
:
: PT ARCHIPELAGO QUEEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Wijaya I No. 60, RT.009 / RW.005, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
: Jennifer Karina S.H., S.Ak.
: Jalan Pratama II No. 7, Jakarta 13220

Tipe Merek

: Merek Kata

540 Etiket

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: PAND'OR CAKE BREAD FOOD ESTABLISHED 1983
: PAND'OR = mangkok emas

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat dan putih
: 32, 43, 30
: ===Air mineral; Minuman ringan berkarbonasi; Minuman sari buah; Minuman-minuman yang tidak beralkohol; minuman
ringan; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman===
===Restoran; jasa katering; katering makanan dan minuman; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich,
cafetaria, kantin & cafe; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pelayanan ruang minum; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===
===Bubuk untuk membuat roti; Kue-kue; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; biskuit; coklat, permen dan
hadiah biskuit menghambat; garam, mustard; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; permen
coklat; rempah-rempah; roti*; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es
konsumsi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040023
: 15/06/2021 08:18:44
:
: JOSTIAN BUDI JOSARY

540 Etiket

: GG. LAKSANA VII No. 43/125
BANDUNG
, Kota Bandung, Jawa Barat
: Fariz Syah Alam S.H
: AFFA Intelectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono
Kav. 15, Tebet, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ASLIORION + LUKISAN
: -

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, abu muda, kuning, orange, ungu muda, biru muda
: 25
: ===Bagian tumit untuk kaos kaki; bandana [syal]; kaos kaki; manset; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; stoking===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040024
: 15/06/2021 08:33:00
:
: JOSTIAN BUDI JOSARY

540 Etiket

: GG. LAKSANA VII No. 43/125
BANDUNG
, Kota Bandung, Jawa Barat
: Fariz Syah Alam S.H
: AFFA Intelectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono
Kav. 15, Tebet, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BESTORION + LUKISAN
: -

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, abu muda, kuning, orange, ungu muda, biru muda
: 25
: ===Bagian tumit untuk kaos kaki; bandana [syal]; kaos kaki; manset; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; stoking===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021040025
: 15/06/2021 08:44:15
:
: Haris Aminudin

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Sumuringin 31, Kepatihan,, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, 62111
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: PENGEMBANGAN ENERGI & MINERAL INDONESIA

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih, Kuning, Hitam
: 41
: ===jasa pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, memberikan konferensi, pelatihan, pengujian,
lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi, membangun, mengelola,
mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak
komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan,
web browser dan perangkat elektronik; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar pendidikan; menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; pelatihan kerja;
pendidikan lebih lanjut; penyediaan informasi daring tentang pendidikan; persiapan kursus dan ujian pendidikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D152021040026
: 15/06/2021 08:44:35
:
: Irmawati

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ance Dg. Ngoyo II Lr. II No. 10 Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90231
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BABY GOLD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: EMAS, MERAH MUDA, UNGU, HITAM dan PUTIH
: 3
: ===Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Sediaan
kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Serum bibir; Serum bulu
mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Toner; body scrub untuk keperluan kosmetik; kosmetik untuk bibir; krim kosmetik; krim malam; krim siang;
masker kosmetik; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan;
produk pemutih (kosmetik); sabun tubuh; sabun untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik
untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; serum kulit (kosmetik); toner untuk penggunaan
kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040027
: 15/06/2021 08:45:47
:
: ACUN NOVIANIKE

540 Etiket

: GG. LAKSANA VII No. 43/125
BANDUNG
, Kota Bandung, Jawa Barat
: Fariz Syah Alam S.H
: AFFA Intelectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono
Kav. 15, Tebet, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ANEZKA + LUKISAN
: -

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat muda dan coklat tua
: 25
: ===Bagian tumit untuk kaos kaki; bandana [syal]; kaos kaki; manset; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; stoking===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040028
: 15/06/2021 08:58:51
:
: JOSEPHINE VANIA JOSARY

540 Etiket

: GG. LAKSANA VII No. 43/125
BANDUNG
, Kota Bandung, Jawa Barat
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Fariz Syah Alam S.H
: AFFA Intelectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono
Kav. 15, Tebet, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOSKA + LOGO
: -

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, hijau daun, hijau lumut muda dan kuning muda
: 25
: ===Bagian tumit untuk kaos kaki; bandana [syal]; kaos kaki; manset; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; stoking===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040029
: 15/06/2021 09:25:35
:
: MABRUR
: Pegaden Tengah, RT. 003 RW. 002, Desa Pegaden Tengah, Kec. Wonopringgo,
Kab. Pekalongan, Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah
: Aryhus Endramadha S.E.
: GRIYA KARAWACI Blok A3 No. 31 RT. 002 RW. 018 Kel. Sukabakti Kec. Curug
Kab. Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JACKVOICE DENIM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, MERAH
: 25
: ===Celana jeans; celana chinos; jaket [pakaian]; kaos; pakaian jadi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

540 Etiket

: DID2021040030
: 15/06/2021 09:26:05
:
: CHRISTOPHER ASNARA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Rome 6 No. 23 PIK RT/RW. 013/007, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Ryan Hartono S.E., S.H.
: Jalan Utan Kayu Raya No. 65 Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SIJISO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, MERAH DAN PUTIH
: 25
: ===Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin,

740

sepatu pantofel; Atasan sebagai pakaian; Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Baju Hangat; Baju Hangat kerah kurakura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang
dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju hangat Lengan
panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari;
Baju tidur; Bandana anak-anak; Barang-barang pakaian olahraga; Bawahan sebagai pakaian; Bedong; Blues; Blus jumbo
(pakaian); Bodysuit; Busana Muslim; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Celana; Celana Komprang; Celana dalam dari kertas
(bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana
korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana panjang longgar
batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung
kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana tahan
dingin; Celana yang dilapisi lilin; Cukin; Daster anak-anak; Daster tidur; Flashes (pakaian); G-string; Gamis pria; Gaun malam;
Gaun prom; Hijab; Hijab olahraga; Hot pants; Ikat kaos kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Ikat pinggang; Jaket Jeans; Jaket
anak-anak; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket luar; Jaket windbreaker; Jaket-jaket; Jas anak-anak; Jerkins;
Jubah Pria; Kain atau kulit penutup kaki; Kancut; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos
polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus pakaian;
Kebaya; Kemeja Hawaii; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim
hujan; Kopiah; Kulot; Kun (Rok Bagian Bawah); Kutang nenek; List untuk alas kaki; Manset untuk lengan kemejas (pakaian);
Mantel; Masker wajah (pakaian); Mukena; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan
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[pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging;
Pakaian Olahraga; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian anak-anak;
Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun,
piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan
skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana
pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.;
Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang
biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk
pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan;
Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian
pantai; Pakaian penutup di pantai; Pakaian renang; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian training; Pakaian untuk
kegiatan aktif; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan
atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung),
sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu pakaian
dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang
menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt,
atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa
lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion,
rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang
pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual
untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket,
pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria
untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari,
jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok,
kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung
tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket,
pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian
dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja,
kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju
olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai
penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris
basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek,
pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian
mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga
air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai,
topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut
palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu,
tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets
basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey,
celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan,
atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi
bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah
mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi
renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk
pakaian renang; Pashmina; Peci; Pelindung telinga [pakaian]; Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus kaki
(pakaian); Pembalut jari (pakaian); Penahan kaos kaki; Penghangat kaki; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya
Jepang (penutup tabi); Penutup telinga; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan
sepatu bot; Pici (Kopiah); Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rok
Jeans; Rok Luar; Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Romper; Rompi; Rompi anak-anak; Sabuk dan ikat pinggang
untuk pakaian; Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung; Sarung batik; Sarung printing;
Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan dalam berjari;
Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun bukan
mesin; Sarung tenun tangan; Sarung tenun tradisional; Selempang pastor; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop
Kasut; Sepatu bot bertali; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu
olahraga atau santai; Sepatu pantai; Sepatu sekolah; Sepatu untuk jalan; Setagen (Ikat Pinggang); Setelan pakaian main; Sol
bagian dalam; Sol sepatu; Songkok (Peci); Surban; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing
yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Switer lengan panjang; Syal, shawls (syal); T-shirt; T-shirt lengan panjang;
TADAH LIUR BUKAN DARI KERTAS; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali pinggang (pakaian); Tatakan air liur dari
kain; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kupluk; Topi sebagai
tutup kepala; Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tumit-tumit sepatu; Tunik jumbo (pakaian); Tutup kepala; alas kaki;
alas kaki bayi; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan
sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; artikel pakaian untuk bayi dan balita; artikel
pakaian untuk manusia; ascots; atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby; atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan
baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung; atasan berleher tinggi; atasan dengan gantungan; atasan olahraga;
atasan polo rajutan; atasan untuk anak-anak; atasan untuk pria; atasan untuk wanita; bagian atas anyaman rotan untuk sandal
gaya Jepang; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk
alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; bagian depan kemeja; baju; baju atau handuk
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mandi; baju batik; baju bayi; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju kaos (tshirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju pelindung; baju
rajut; baju rajut (pakaian); baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk
orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; ban pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher
[bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; barang-barang pakaian, alas kaki dan
tutup kepala untuk bayi dan balita; baret; beanies; beha dan miniset; bikini; bikini top; bius pedal denim; blazer; blazer [pakaian
bisnis]; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek batik; bodices [pakaian dalam]; bodysuit;
bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits untuk orang dewasa; bodysuits untuk pria; bodysuits untuk wanita;
bolero; bootee (sepatu bayi wol); bra; bra bersalin; bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga pelembab kelembaban; bra
perekat; bra tanpa strap; bralettes; bretel; cadar; camiknickers; camisette; capris denim; cardigan; celana; celana anak; celana
angin; celana atletik; celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian];
celana berburu; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana
boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita
yang digabungkan dengan pakaian luar; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana hujan; celana jas;
celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana
kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana
kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk
orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana
panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang untuk anak-anak; celana
panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana
panjang yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana
pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana
pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek denim; celana pendek
geser; celana pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian
dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek
untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang; celana pendek untuk wanita; celana perawat;
celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana santai; celana stretch; celana tahan air [celana]; celana
tahan cuaca; celana tanaman; celana tanaman denim; celana tanggung; celana tempur; celana trekking; celana untuk anakanak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga;
celemek [pakaian]; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan
penutup telinga]; cinchers pinggang; corselets; cravat; dalaman jilbab; dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi
sutra; daster; dickeys [bagian depan baju]; earbands [pakaian]; fedoras; flat balet [sepatu flat]; foulards [artikel pakaian];
gabardines [pakaian]; gamis; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun denim; gaun koktail; gaun kulit; gaun pesta; gaun tabung;
gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gaya pakaian luaran [outerclothing]; gussets [bagian
dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk
pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari
pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono]; headwear rekreasi; helm liner
[hiasan kepala]; hiyori-geta [bakiak kayu rendah]; hoodies; ikat pinggang; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang
[pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket berat; jaket
berkerudung; jaket bomber; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian];
jaket denim; jaket garbadine (pakaian); jaket jas; jaket kasual; jaket lengan panjang; jaket makan malam; jaket menjadi
pakaian; jaket panjang; jaket ringan; jaket shell; jaket tempat tidur; jaket wol; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian
dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga,
jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor;
jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas kulit; jas luar; jas mandi; jas panjang; jas satu potong; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas
luar yang panjang; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jilbab; jumpsuits [pakaian]; kaftan; kaftan batik (pakaian);
kain luaran; kain oto untuk anak-anak; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah liur bayi; kamisol;
kantong untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong
bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos
singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos/kemeja yang menyerap keringat; katok; kaus; kaus [baju ketat]; kaus
[pakaian]; kaus kaki; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki
dan stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pria; kaus kaki
sandal; kaus kaki sekali pakai; kaus kaki tanpa kaki; kaus kaki termal; kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus kaki yang
menyerap keringat; kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus tanpa lengan, pakaian; kaus yang
menyerap keringat dengan penutup kepala; kebaya batik (pakaian); kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja berkerah;
kemeja berleher terbuka; kemeja formal; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja
lengan pendek; kemeja polo; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria;
kemeja untuk wanita; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk
celana; kombinasi [pakaian]; korset; korset menjadi pakaian dalam; kostum renang dilengkapi dengan bra cup; kostum untuk
digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; kotak saku; kuk baju;
kurta (pakaian); kutang wanita; lacak jaket; laci [pakaian]; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian];
legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging bersalin; legging capri; legging pelangsing anti-selulit; lidah untuk
sepatu dan sepatu bot; lingerie; maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; manset; mantel; mantel denim; mantel kacang;
mantel rok; mantel rumah; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; masker tidur; melampaui sepatu; membungkus bahu
[pakaian]; menjalankan jas; mokasin; monokini; oto, bukan dari kain atau kertas; overall; overall bib; overall kerja; overshirts;
overtrouser; pakaian; pakaian [pakaian]; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi
[pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anakanak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak;
pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga;
pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun;
pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang
menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian
dasar; pakaian denim; pakaian formal untuk pria; pakaian hamil; pakaian jadi; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kerja;
pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar
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untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk
semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mewah; pakaian olahraga muslim;
pakaian pas untuk pria; pakaian pengantin; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian
rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan
rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian resmi; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian
seragam; pakaian sutra; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tenun; pakaian tenun dan
pakaian rajutan; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian
tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur
untuk wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi;
pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk wanita; pakaian
wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang
menyerap keringat; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala
untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos,
kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur;
pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek,
pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; pantalon; parcu; pelindung kaki (celana); pelindung leher (buff);
pengantin pengantin wanita; penghangat kaki (pakaian); penghangat lengan [pakaian]; penghangat tangan [sarung tangan
tanpa jari]; penghangat tubuh; pengikat kaus kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; piyama; ponco; pullover
berkerudung; puncak jogging; puncak tabung; rajutan [pakaian]; rok; rok [pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok
denim; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rompi; rompi bawah; rompi berlapis; rompi bulu; rompi kamuflase;
rompi kulit; sabuk; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain
[pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit imitasi; sandal; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan sepatu pantai;
sandal dansa; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat;
sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai; sandal pedikur; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal
selop; sandal untuk anak-anak; sandal untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sarung;
sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan kulit; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan musim dingin;
sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda; sarung tangan tak berjari; sarung tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk
pengendara sepeda motor; sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selempang untuk
dipakai; selendang [pakaian]; selendang untuk di pantai; sepatu; sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu atletik; sepatu atletik
untuk pelari; sepatu balet; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu bola; sepatu boot bayi; sepatu boot karet; sepatu bot;
sepatu bot kerja; sepatu bot tahan air; sepatu bot untuk berkendara; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu
bayi; sepatu datar; sepatu dengan kait dan tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas
kaki; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hujan;
sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kulit;
sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu olahraga; sepatu pantofel; sepatu pengantin wanita; sepatu polo; sepatu roda; sepatu
roller self-balancing; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu slip-on; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu trek dan
lapangan; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki,
seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana
olahraga, celana olahraga; sepatu yoga; seragam; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan bisnis; setelan celana untuk
wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan
hangat untuk olahraga; setelan rok; setengah boot; shift [pakaian]; shortalls; singlet; sisipan tumit; skort denim; slip pakaian
dalam; slip ukuran penuh; slipovers; sol dalam; sol sandal; sol untuk sepatu dan sepatu bot; sorban; sriwal (pakaian); stoking
dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut; stoking tubuh; sundresses; sunsuits; suspender kaus kaki; sweatbands;
sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal; syal dan jilbab; syal leher; syal pashmina; tabi [Kaus
kaki gaya Jepang]; tali bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; tanaman legging;
tankinis; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam]; topi; topi dan peci; topi hujan; topi kecil; topi mandi;
topi matahari; topi mode; topi olahraga; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup
kepala]; topi rajut; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; tubuh [pakaian]; tuksedo; tunik; tuques;
tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala termal; tutup kepala untuk pria; tutup kepala,
yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; tutus; twinset; unitard; visor (tutup kepala); zori [sandal gaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040031
: 15/06/2021 09:29:50
:
: NATAL

540 Etiket

: JL. PLUIT KARANG SARI 3 ( P.7.S/20 ), KEL. PLUIT, KEC. PENJARINGAN, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOVON
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU DAN PUTIH
: 3
: ===Eyeliner; Pelembut pakaian; Perona Pipi; Perona mata; Pewangi pakaian; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk
keperluan binatu; Spray wajah (kosmetik); astringen untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; bubuk kosmetik, krim
dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; cat
kuku dan penghapus cat kuku; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); deodoran;
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highlighter (kosmetik); kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kondisioner sampo; kosmetik alis; kosmetik dan
make-up; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim
pembersih [kosmetik]; lulur kosmetik; maskara; minyak aromaterapi; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu;
minyak kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk
keperluan kosmetik; perona mata; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pomade rambut
untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk mencuci piring; sabun dan deterjen; sabun kosmetik; sampo; sediaan kolagen
untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk
mandi; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah
dan tubuh; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kuku kosmetik;
sediaan pewangi ruangan; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan
kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040032
: 15/06/2021 09:43:02
:
: PT. ARISTA LATINDO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SINSE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & putih.
: 3
: ===Alas bedak; Bedak padat untuk wajah; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Kapas Pembersih; Kapas
wajah untuk kosmetik; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kondisioner; Krim untuk bercukur; Krim wajah dan
kulit; Mousse (busa) untuk bercukur; Sabun; Sabun Cuci Piring; Sabun Mandi; Sabun cream; Sabun jerawat; Sabun
penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sampo; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang
diresapi dengan wangi-wangian; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up;
bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak; bedak bayi;
bedak krem; bedak tabur; bedak talek; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan
tekstur lebih ringan (BB cream); deterjen; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan; eau de parfum; emulsi
setelah bercukur; gel kosmetik; gel setelah dicukur; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk
kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan; kapas untuk keperluan kosmetik;
kosmetik; krim creambath; krim wajah; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah
untuk keperluan kosmetik; losion setelah bercukur; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion kaki tanpa obat; lotion masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion rambut tanpa
obat; lotion untuk jenggot; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk perawatan tubuh; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim
dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; minyak kosmetik untuk kulit; parfum; penyeka
kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka yang dilembabkan terlebih dahulu dan tissue yang diresapi dengan bahan
pembersih; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung
obat; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun cair; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk
tangan, wajah dan tubuh; sabun cukur; sabun krim tubuh; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun
non-obat untuk wajah; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo untuk bayi; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse,
untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; shampoo kering; shampoo ketombe; tissue (penyeka) yang telah
dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu
kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit;
tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek

: DID2021040033
: 15/06/2021 09:43:26
:
: JONI AKHIR DELIYANTO

540 Etiket

: Jl. Bukit Cemara Indah VIII/CB-47 RT. 007 RW. 013 Kel. Meteseh Kec. Tembalang,
Kota Semarang, Jawa Tengah, 50271
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

: Merek Kata dan Lukisan
: SHINOBOND
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, kuning
: 1
: ===Lem PVC; Lem dan perekat untuk keperluan industri; Lem epoksi / lem besi; Lem kaca; Lem kanji (sediaan kimia); Lem
polivinil asetat / lem putih; Lem-lem untuk keperluan industri; Perekat dan lem untuk keperluan industri; lem dari getah arab
untuk keperluan industri; lem dari getah arab, selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem gelatin untuk keperluan
industri; lem kain untuk keperluan industri; lem kanji; lem kayu untuk keperluan industri; lem kulit; lem lateks untuk keperluan
industri; lem lateks, selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem rumput laut untuk keperluan industri; lem untuk
keperluan industri; lem untuk penyelesaian dan pelapisan dasar; lem untuk tambal ban===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040034
: 15/06/2021 09:45:03
:
: ANIS SAEFUDIN

540 Etiket

: Karanganyar, RT. 004 RW. 001, Desa Karanganyar, Kec. Batang, Kab. Batang,
Jawa Tengah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah
: Aryhus Endramadha S.E.
: GRIYA KARAWACI Blok A3 No. 31 RT. 002 RW. 018 Kel. Sukabakti Kec. Curug
Kab. Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GREENEMERALD + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 25
: ===Celana jeans; Kerudung kepala; Mukena; Pakaian Pria; Pakaian anak-anak; Pashmina; Sweater; T-shirt lengan panjang;
T-shirt lengan pendek; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana panjang; celana pendek; gamis; jaket [pakaian];
jilbab; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; pakaian wanita; penutup kepala; piyama; sandal; sepatu; syal; tank top untuk
olahraga; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040035
: 15/06/2021 09:46:59
:
: JONI AKHIR DELIYANTO

540 Etiket

: Jl. Bukit Cemara Indah VIII/CB-47 RT. 007 RW. 013 Kel. Meteseh Kec. Tembalang,
Kota Semarang, Jawa Tengah, 50271
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: POLYGON ADHESIVE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, kuning
: 1
: ===Lem PVC; Lem dan perekat untuk keperluan industri; Lem epoksi / lem besi; Lem kaca; Lem kanji (sediaan kimia); Lem
polivinil asetat / lem putih; Lem-lem untuk keperluan industri; Perekat dan lem untuk keperluan industri; lem dari getah arab
untuk keperluan industri; lem dari getah arab, selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem gelatin untuk keperluan
industri; lem kain untuk keperluan industri; lem kanji; lem kayu untuk keperluan industri; lem kulit; lem lateks untuk keperluan
industri; lem lateks, selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem rumput laut untuk keperluan industri; lem untuk
keperluan industri; lem untuk penyelesaian dan pelapisan dasar; lem untuk tambal ban===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040036
: 15/06/2021 09:55:41
:
: A. SYAMSUDIN

540 Etiket

: Kmp. Saneke RT. 001 RW. 005 Kel. Pameuntasan Kec. Kutawaringin, Kabupaten
Bandung, Jawa Barat, 40911
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VECTO RIZED
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, abu-abu
: 25
: ===Bagian tumit untuk kaos kaki; Baru (Rompi); Busana Muslim; Celana panjang longgar batik; Celana pelindung kaki; Celana
pendek Bermuda; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana sepak bola Amerika; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Ikat
kaos kaki elastis; Jaket anak-anak; Jaket bulu atau wol; Jaket lari; Jaket parka; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang
dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket
yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap
keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos tanpa lengan; Kemeja
(lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung
kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; Manset untuk lengan kemejas (pakaian);
Mukena; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang,
pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Peci; Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki;
Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi
yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari bahan berlapis; Sarung; Sarung batik; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tenun;
Sol sepatu; Songkok (Peci); Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala
(pullovers); atasan berkerudung; baeja [rompi tradisional Korea untuk wanita]; bagian depan kemeja; baju busana muslim;
baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; beanies; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana
balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berkuda; celana bermuda; celana bersepeda;
celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam wanita; celana
formal; celana golf; celana hujan; celana jas; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana
ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana olahraga;
celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana panjang; celana panjang [pakaian
kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi;
celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana pelangsing anti selulit;
celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana
pendek berjalan; celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek
denim; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek pelangsing
anti selulit; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana
pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek
untuk wanita; celana pof; celana renang; celana salju; celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana tahan air [celana];
celana tahan cuaca; celana tanaman; celana tanaman denim; celana tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana
untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk wanita; celana yoga; gamis; hoodies; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket
[pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber;
jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian];
jaket denim; jaket empuk; jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit
domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket militer;
jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket pemantul
cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra;
jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk
pengendara sepeda motor; jaket wol; jas; jas [pakaian bisnis]; jas hujan; jas hujan motor; kain pengikat untuk pergelangan
tangan [pakaian]; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos oblong; kaos
polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos
turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat;
kaus kaki celana panjang; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja
aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal;
kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang;
kemeja lengan pendek; kemeja memancing; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rugby; kemeja
tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja-jacs; kerudung
[pakaian]; ketuk celana; lacak jaket; lapisan jaket; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; manset;
melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket;
pullover berkerudung; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola
Amerika; rok celana; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi
kamuflase; rompi kulit; rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan
angin; sandal; sandal dan sepatu pantai; sandal kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal untuk anak-anak;
sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu bot kulit domba;
sepatu kulit domba; sepatu sandal; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk
wanita; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); sol sandal; sweater katun; sweater leher
kru; sweater ringan; syal; syal dan jilbab; syal kasmir; syal sutra; tali celana; tali sepatu; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040037
: 15/06/2021 09:56:14
:
: ALAN SUHERLAN

540 Etiket
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Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Sekebungur RT. 002 RW. 003 Kle. Pameuntasan Kec. Kutawaringin, Kabupaten
Bandung, Jawa Barat, 40911
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LUBIE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 25
: ===Bagian tumit untuk kaos kaki; Baru (Rompi); Busana Muslim; Celana panjang longgar batik; Celana pelindung kaki; Celana
pendek Bermuda; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana sepak bola Amerika; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Ikat
kaos kaki elastis; Jaket anak-anak; Jaket bulu atau wol; Jaket lari; Jaket parka; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang
dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket
yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap
keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos tanpa lengan; Kemeja
(lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung
kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; Manset untuk lengan kemejas (pakaian);
Mukena; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang,
pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Peci; Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki;
Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi
yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari bahan berlapis; Sarung; Sarung batik; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tenun;
Sol sepatu; Songkok (Peci); Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala
(pullovers); atasan berkerudung; baeja [rompi tradisional Korea untuk wanita]; bagian depan kemeja; baju busana muslim;
baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; beanies; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana
balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berkuda; celana bermuda; celana bersepeda;
celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam wanita; celana
formal; celana golf; celana hujan; celana jas; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana
ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana olahraga;
celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana panjang; celana panjang [pakaian
kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi;
celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana pelangsing anti selulit;
celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana
pendek berjalan; celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek
denim; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek pelangsing
anti selulit; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana
pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek
untuk wanita; celana pof; celana renang; celana salju; celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana tahan air [celana];
celana tahan cuaca; celana tanaman; celana tanaman denim; celana tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana
untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk wanita; celana yoga; gamis; hoodies; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket
[pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber;
jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian];
jaket denim; jaket empuk; jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit
domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket militer;
jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket pemantul
cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra;
jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk
pengendara sepeda motor; jaket wol; jas; jas [pakaian bisnis]; jas hujan; jas hujan motor; kain pengikat untuk pergelangan
tangan [pakaian]; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos oblong; kaos
polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos
turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat;
kaus kaki celana panjang; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja
aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal;
kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang;
kemeja lengan pendek; kemeja memancing; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rugby; kemeja
tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja-jacs; kerudung
[pakaian]; ketuk celana; lacak jaket; lapisan jaket; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; manset;
melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket;
pullover berkerudung; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola
Amerika; rok celana; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi
kamuflase; rompi kulit; rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan
angin; sandal; sandal dan sepatu pantai; sandal kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal untuk anak-anak;
sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu bot kulit domba;
sepatu kulit domba; sepatu sandal; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk
wanita; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); sol sandal; sweater katun; sweater leher
kru; sweater ringan; syal; syal dan jilbab; syal kasmir; syal sutra; tali celana; tali sepatu; topi===
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: DID2021040038
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:
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540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pluit Samudra VI/10 RT/RW. 010/005, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Ryan Hartono S.E., S.H.
: Jalan Utan Kayu Raya No. 65 Jakarta Timur
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Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NUTRIBISCUIT
: Tidak Ada Terjemahan
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 30
: ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Arang aktif untuk makanan; Bahan pengental untuk memasak makanan;
Bakcang (Makanan beras ketan diisi daging); Baozi (roti isi); Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras
organik; Beras shirataki; Biskuit (manis atau gurih); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit
coklat; Biskuit kering; Biskuit petit-beure; Biskuit petit-beurre; Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit selai kacang; Biskuit tipis
kering; Biskuit untuk menambah nafsu makan; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino;
Biskuit yang dilapisi cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa
strawberry; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa susu; Bubuk kari; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; Bubur
havermot; Bubur kacang hijau; Bubur kacang merah; Bumbu Ayam Saos Inggris; Bumbu Gulai; Bumbu instan bubuk; Bumbu
serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu yang diawetkan; Bumbu kari singapura; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan;
Cimi-Cimi (kue kering); Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Enchilada [roti isi]; Gandum (Oats steel-cut);
Garam rumput laut; Getuk (Kue); Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gulai Pisang; Gulali; Haver kupas; Hidangan keringbeku dengan bahan utama adalah nasi; Jawawut yang dihancurkan; Jawawut yang dikupas; Jelai kupas; Kedelai bubuk untuk
digunakan sebagai makanan; Keju gembung [camilan jagung]; Kue; Kue Ape; Kue Bagea; Kue Balapis Manado; Kue Bangket;
Kue Bangkit; Kue Baruasa; Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang; Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu
Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Bong Li Pang; Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Cincin; Kue
Ciput; Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan Jam; Kue Dongkal;
Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Gulung; Kue Jejongkong; Kue Jungkong;
Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Kelen; Kue Kembang Goyang; Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue
Kuipau; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue Lepek
Binti; Kue Lepet; Kue Lontar; Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue Manan Samin; Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Ombusombus; Kue
Onde; Kue Ongol-Ongol; Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia Saronde; Kue Pinende; Kue
Popolulu; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu Bambu; Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari
Penganten; Kue Satu; Kue Sie Itek; Kue Siput; Kue Srikaya; Kue Talam; Kue Tat; Kue Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue
Vanada; Kue berbahan dasar tepung; Kue bika ambon; Kue eccles; Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina;
Kue mentega Denmark; Kue mochi; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue spiku; Kue tradisional; Kue-kue Denmark; Kue-kue
Italia; Kue-kue lobak; Ladran (Kue Kering); Lasagna; Lemper; Madu untuk Makanan manusia; Makanan berbahan dasar
madu; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula);
Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal
dalam bentuk batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan yang
mengandung tepung; Mesis (gula-gula); Mie; Mie Asia; Mie Korea; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie
shirataki; Minuman Es Kacang Merah; Minuman Sirsak Markisa; Minuman Teh Susu Telur; Minuman beras kencur; Minuman
berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman berbahan dasar madu; Nasi; Nasi Antah; Nasi Aron; Nasi Balap
Puyung; Nasi Begana; Nasi Bekepor; Nasi Berkat; Nasi Gemuk; Nasi Jagung; Nasi Jaha; Nasi Jinggo; Nasi Kari Ayam; Nasi
Kari Sapi; Nasi Kotaraja; Nasi Kuning; Nasi Lapola; Nasi Lemak Khas Riau; Nasi Rames; Nasi Subut; Nasi Tepeng; Nasi
Uduk; Nasi Ulam; Nasi Urap; Olesan kakao; Pala Manis; Pangsit ikan; Pasta; Pasta cabe untuk digunakan sebagai bumbu;
Pasta kari hijau; Pasta kari masman; Pasta kari merah; Pembungkus pastry (kue); Penyedam makan (bumbu); Penyedap rasa
selain minyak essensial untuk minuman; Pepe (Kue Manis); Permen susu dalam bentuk bubuk; Pesak (Sekam Padi); Pulut
Nasi; Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta;
Roti lapis hotdog; Roti perancis; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Sagon (Kue); Sambal Bajak; Sambal
Balado; Sambal Bali; Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal Geprek; Sambal Hijau; Sambal Kampung; Sambal Matah;
Sambal Roa; Sambal Terasi; Sambal baby cumi; Sambal bakso; Sambal cabe tabur; Sambal cabe tabur aneka rasa; Sambal
cobek; Sambal goreng; Sambal pedas manis; Sambal tabur; Sambal Gledek; Saus Pizza; Saus kari kuning asam; Saus kari
panang; Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan hidangan nasi; Sediaan hidangan pasta;
Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan pasta; Sediaan sereal; Sengkulun (Kue Tradisional); Serabi Jakarta; Taffy
(gula-gula); Tape Uli (Beras Ketan); Tepung Jawawut; Tepung jagung; Tepung ketan; Tepung untuk makanan; Uli (Makanan
Dari Beras Ketan); Wafer (kue); Wafer (pie); Wafer sundae; Won ton (pangsit china); acar manis [bumbu]; adonan kue;
adonan kue beku; adonan panekuk; adonan pizza; adonan roti; adonan wafer; affogato [minuman berbasis kopi yang
mengandung es krim]; almond berlapis gula; angel-hair (pasta); baguettes [Roti Prancis]; bahan dasar kakao untuk produk
manisan; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; bahan pengganti gula; baking soda [soda
bikarbonat untuk keperluan memanggang]; bar gula-gula; barbari [roti datar]; batang energi berbasis sereal; batangan es susu;
bawang bawang merah; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih bubuk; bawang putih cincang
[sambal]; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih purée [bumbu]; beras analog; beras analog
(Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras ketan; beras merah; beras sekam; bibimbap [Hidangan Korea yang
terdiri terutama dari nasi dengan tambahan sayuran dan daging sapi]; bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran dan daging
sapi]; bibit gandum untuk makanan manusia; bihun; bihun [mie]; bihun coklat; biji kopi dilapisi gula; biji rami untuk keperluan
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kuliner [bumbu]; biji rami untuk tujuan kuliner [bumbu]; biskuit; biskuit asin; biskuit bawang; biskuit bebas gluten; biskuit
buttermilk; biskuit gula; biskuit gurih; biskuit malt; biskuit manis; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee;
biskuit mentega kecil; biskuit rasa keju; biskuit untuk keju; biskuit vegetarian; biskuit yang tidak manis; biskuit-biskuit; bola keju
gembung [camilan jagung]; bonbons terbuat dari gula; bubuk bawang; bubuk bawang putih; bubuk cokelat untuk sediaan
minuman berbasis cokelat; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk kelapa kering [pemanis
alami]; bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk madu mentah kering [pemanis alami]; bubuk soda kue; bubuk stevia kering
[pemanis alami]; bubur; bubur beras untuk keperluan kuliner; bubur gandum; bubur instan; bubur jagung; bubur nasi; bubur
tepung beras; bubur, dengan basis susu, untuk makanan; bumbu; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan
minuman; bumbu kari; bumbu makanan terutama terdiri dari saus tomat dan salsa; bumbu masak; bumbu olahan [bumbu];
bumbu pasta kari; bungkus pangsit; cabai kering [bumbu]; cakwe/cakue; callisons [gula-gula]; camilan jagung gembung;
campuran bumbu kari; campuran bumbu untuk rebusan; campuran donat instan; campuran es krim; campuran isian berbasis
roti; campuran kue; campuran panekuk; campuran panekuk instan; campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk;
campuran roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam
bentuk pasta; cangkir wafer yang dapat dimakan; chalupa [tortilla jagung]; chapati [roti tidak beragi]; chestnut panggang
dilapisi dengan sirup [kembang gula]; chimichangas [tortilla isi goreng]; chow mein [hidangan berbasis mie]; chow mein mie;
chow-chow [bumbu]; cokelat menyebar mengandung kacang-kacangan; cokelat tanpa pemanis; cokelat yang mengandung
susu; coklat bebas susu; coklat, permen dan hadiah biskuit menghambat; cuka beras; cuka, saus [bumbu]; custard [makanan
penutup panggang]; daun stevia (pengganti gula); dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi
fondant untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk kue; dekorasi marzipan untuk kue; dekorasi permen
untuk kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; dessert mousses [gula-gula]; donat; ekstrak malt digunakan sebagai
perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk minuman; ekstrak malt untuk digunakan
sebagai penyedap makanan; ekstrak malt untuk makanan; ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak
esensial; ekstrak, selain minyak esensial, untuk membumbui bahan makanan; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman
penyedap; es gula; es krim; es krim buah; es krim sundae; es krim susu; es krim tanpa-susu; es krim, sorbet dan es lainnya
yang dapat dimakan; es susu; esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial; esensi yang dapat
dimakan untuk bahan makanan selain minyak esensial; fa gao [kue bolu kukus]; fermentasi untuk pasta; flapjacks [bar
gandum]; flapjacks [kue wajan]; focaccia [roti]; fondants [gula-gula]; gandum hancur; gandum malt disiapkan untuk keperluan
kuliner; gandum utuh yang dimasak; gandum yang dihancurkan; gandum yang ditumbuk; gandum, diolah; gandum, diproses;
garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam untuk mengawetkan bahan makanan; gelatin rasa [manis]; gelatin
rasa dan manis; gimbap [hidangan nasi Korea]; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau
penyedap untuk makanan atau minuman; gluten gandum kering; gluten yang diolah sebagai bahan makanan; gnocchi
berbahan dasar semolina; gnocchi berbasis tepung; gochujang [pasta cabai fermentasi]; gula; gula almond; gula anggur; gula
aren; gula batu; gula beku; gula berputar (dekorasi kue); gula bit; gula buah; gula bubuk; gula butterscotch; gula cair; gula
demerara; gula gula non-obat; gula gula rasa; gula gula rebus; gula gula untuk menghias kue; gula jarak; gula karamel; gula
kayu manis; gula kelapa; gula kelapa [pemanis alami]; gula kristal; gula kristal putih; gula kristal untuk keperluan kuliner; gula
kurma; gula manis rebus; gula maple; gula mentah; gula muscovado; gula pasir; gula pastilles (manisan); gula rebus; gula
tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula, madu, sirup; gula-gula; gula-gula bebas gluten; gula-gula dan dekorasi cokelat
untuk pohon Natal; gula-gula dingin; gula-gula untuk dekorasi pohon Natal; gulungan kayu manis; hardtack [biskuit]; hidangan
kering beku dengan bahan utama pasta; hidangan pasta; hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; hidangan utama
yang terdiri dari pasta atau nasi; ice cream bars [gula-gula]; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; irisan kue
[kue kering]; irisan pai [kue kering]; jagung giling; jambalaya [sajian nasi Creole pedas dengan campuran ikan dan daging
seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; jeli buah [gula-gula]; kacang berlapis gula [gula-gula]; kacang dilapisi gula; kanji
dr tepung jagung; karak beras; karamel keras berlapis gula; kari; kari [rempah-rempah]; kasutera [kue bolu Jepang]; kayu
manis [rempah-rempah]; kayu manis tanah; kembang gula; kerang kue kering; keripik [produk sereal]; keripik camilan sereal
instan; keripik tortilla; keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung; kertas nasi yang bisa dimakan; kismis berlapis cokelat;
koji [beras malt fermentasi]; kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat dari rumput laut]; kue adonan goreng; kue almond; kue
balok; kue basah; kue bebas gluten; kue beku; kue beras; kue bola; kue bolu; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue cokelat;
kue coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue gandum; kue gulung telur; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang;
kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju; kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue
kering kastengel; kue krim; kue lapis talas bogor; kue lekker; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue
pai; kue pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue sereal; kue stik bawang; kue sus;
kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue tar lemon; kue tar lezat; kue tar
raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat; kue widaran / bidaran;
kue yogurt beku; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis (kue kering); kulit kue; kulit pasta; kulit tortilla;
kunyit untuk makanan; lem yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; lembar pasta untuk lasagna atau cannelloni; lemon
serbat [gula-gula]; liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; lomper [roti pipih berbasis kentang]; madu; madu Manuka; madu
herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mustard; makan gandum; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi,
dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari pasta; makan siang prapaket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan beku terutama terdiri dari pasta;
makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan berbahan dasar oat; makanan disiapkan terutama terdiri dari
pasta atau nasi; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat
makanan lain; makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan
dasar sereal dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup berbasis custard; makanan penutup cokelat; makanan
penutup es krim; makanan penutup gelatin rasa [manis]; makanan penutup gelatin rasa dan manis; makanan ringan berbahan
dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji probiotik; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan
berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar jagung;
makanan ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; makanan ringan berbahan
dasar oat; makanan ringan berbahan dasar sereal bebas gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan
ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan
ringan dengan bahan dasar mie; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan siap dimakan, berupa potongan makanan dari
bahan sereal; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan yang dipanggang;
makaroni [kue kering]; maltosa untuk makanan; mangkuk tortilla yang bisa dimakan; mangkuk wafer yang dapat dimakan;
manisan terbuat dari minyak wijen; matzo [roti tak beragi]; membalikkan gula; menir untuk makanan manusia; mie Cina; mie
bebas gluten; mie beras; mie gandum; mie goreng; mie instan; mie instan Cina; mie kacang pati; mie kering; mie ramen; mie
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soba; mie soba instan; mie somen; mie tepung; mie udon; mie udon instan; minuman berbahan dasar cokelat; minuman
berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar
kakao; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh
dengan tambahan rasa buah; minuman berbasis chamomile; minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat;
minuman cokelat dengan susu; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan
bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman jus ginseng menjadi teh
ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe
menjadi teh jahe; minuman kakao dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan campuran susu; minuman sediaan
berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman teh dengan susu; minuman yang
terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari teh; minyak cabai untuk digunakan sebagai bumbu atau bumbu; mizo-yokan-nomoto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; nachos [keripik tortilla]; nasi gembung; nasi goreng; nasi
instan; nasi yang diperkaya; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung
selai kacang manis]; nurungji [kerak nasi hangus]; olesan berbahan dasar cokelat; olesan berbahan dasar cokelat juga
mengandung kacang; olesan serbat [gula-gula]; onigiri [bola nasi]; pai daging; pai daging cincang; pai daging unggas dan
daging buruan; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; panekuk
soba; pangsit berbasis tepung; pangsit udang; paprika [bumbu]; pasta almond; pasta asam jawa; pasta bawang putih [sambal];
pasta bebas gluten; pasta cokelat; pasta gandum; pasta jahe [bumbu]; pasta kacang berbumbu digunakan sebagai bumbu;
pasta kacang kedelai [bumbu]; pasta kacang miso; pasta kari; pasta kering; pasta kering dengan truffle; pasta penuh; pasta
penyedap pandan; pasta permen [kembang gula]; pasta sayur [saus]; pasta segar; pasta segar dengan truffle; pasta soba;
pasta telur; pasta untuk sup; pasta wasabi; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; pastilles gula berbusa; pati singkong untuk
makanan; pati ubi jalar untuk makanan; pati untuk makanan; patjuk [bubur kacang merah]; pearl barley (biji gandum); pemanis
alami; pemanis menjadi pengganti gula; pengganti es krim; penyedap makanan, selain minyak esensial; perasa almond, selain
minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa
almond, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa buah,
selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa buah, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa herbal, selain
minyak esensial, untuk minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa lemon, selain minyak
esensial, untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa teh untuk makanan
atau minuman; perasa vanila untuk bahan makanan; perasa vanila untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk
minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk keju; perasa, selain minyak esensial, untuk kue; perasa, selain minyak
esensial, untuk mentega; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk sup; perekat
yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; permen bebas gula; permen gula rebus; permen gula tanpa obat; permen karet
[gula-gula]; permen karet bebas gula [gula-gula]; persiapan sereal; petits fours [kue]; piadina [roti datar]; picarones [donat];
pizza; potongan gula kristal [gula-gula]; pretzel [roti berbentuk simpul]; pretzel berlapis yogurt [gula-gula]; produk sereal bebas
gluten; puding; puding beras; puding roti; puree pisang [pemanis alami]; quesadillas [roti isi]; ramen [hidangan berbasis mie
Jepang]; remah roti; rempah-rempah kari; rempah-rempah kue; roti [roti tidak beragi]; roti bagel; roti bakar; roti bawang; roti
bebas gluten; roti berlapis; roti bir; roti buah; roti bun; roti bun krim; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti
gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kismis; roti multigrain; roti naan; roti
nasi; roti panggang; roti pita; roti rendah garam; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti tidak beragi; roti yang dibuat
dari kacang kedelai; roti*; royal jelly *; royal jelly untuk makanan manusia, bukan untuk keperluan medis; rugelach [kue kering];
rumput laut [bumbu]; rumput laut untuk digunakan sebagai bumbu; sagu; salad nasi; salad pasta; sambal; sambal kacang;
sambal pedas; sandwich burger daging sapi; saos; saos sari tape untuk masakan; saos tomat; saus [bumbu]; saus asam
manis; saus berbasis bawang putih; saus kari; saus kari organik; saus mustard madu; saus pasta; saus tiram [sambal]; saus
untuk ayam; saus untuk es krim; saus untuk ikan; saus untuk nasi; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sediaan malt
barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; selai cokelat untuk
digunakan pada roti; serbat [gula-gula]; sereal bar; sereal bar protein tinggi; sereal disiapkan untuk konsumsi manusia; sereal
gandum; sereal jagung; sereal siap saji; sereal untuk sarapan; sereal, diproses; serpihan Oat; shortbread biskuit; shortbread
tart shells (kue); shortcrust pastry (kue); sirup beras merah [pemanis alami]; sirup kurma [pemanis alami]; sirup maple bebas
gula; snack bar berbasis muesli; sohun; songpyeon [kue beras berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau semimanis]; sopapillas [kue kering goreng]; spageti dengan bakso; spaghetti; sponge fingers [biskuit]; stick liquorice [gula-gula]; stik
roti; tablet hisap tanpa obat [gula-gula]; tablet madu herbal [permen]; taburan cokelat untuk menghias kue; taburan gula
(sprinkes); taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; taburan untuk menghias kue; taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang
dengan berbagai isian]; tambalan berbasis cokelat untuk kue dan pai; tambalan berbasis custard untuk kue dan pai; tapioka
untuk makanan; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh
yang terbuat dari rumput laut; tepung; tepung adlay; tepung bebas gluten; tepung beras; tepung bumbu; tepung cannihua;
tepung coca; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung gandum; tepung jagung; tepung jagung untuk keperluan
kuliner; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung kedelai; tepung kelapa untuk konsumsi
manusia; tepung kentang; tepung kentang *; tepung kentang untuk keperluan kuliner; tepung kentang untuk makanan; tepung
kiwicha; tepung kuat (dari gandum keras); tepung kue; tepung maca; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum;
tepung roti putih; tepung serbaguna; tepung soba; tepung tanpa rasa; tepung tapioka; tepung tapioka*; tepung tarwi; tepung
terigu; tepung yang mengembang sendiri; tepung*; tetes buah [gula-gula]; tongkat kayu manis; tortilla; tortilla untuk campuran
fajitas; tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu khas Korea]; vareniki [Pangsit dari eropa Timur]; wafer;
wafer es krim; wafer gulung [cookies]; yaksik [hidangan Korea yang utamanya terdiri dari nasi manis dengan tambahan
kacang dan jujub]; yogurt beku [es gula]; yohkan [batangan pasta jeli manis]; yuca (crackers); yule log (kue tradisional); zephyr
[gula-gula]===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040039
: 15/06/2021 10:02:33
:
: DENG, YONGHUA

540 Etiket

: APARTEMEN ASTON MARINA ANCOL, JL. LODAN RAYA NO. 3, ANCOL,
PADEMANGAN
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ORANG SAWAH + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, KUNING
: 18
: ===Dompet; Dompet paspor; Gantungan kunci dari kulit imitasi; Penutup tas; Tas pinggang; Tas punggung; Tempat kartu
[dompet]; dompet dari kulit atau kulit imitasi; dompet kartu; dompet kartu nama; dompet kunci; dompet serba guna [tas
tangan]; dompet serbaguna [tas]; grip [tas]; koper dan tas bepergian; koper dan tas jinjing; kulit dan tas kulit imitasi; tas *; tas
[amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan barang dagangan; tas belanja dengan roda terpasang; tas haversack; tas jinjing
belanjaan; tas jinjing serba guna; tas kartu; tas kunci; tas lipat; tas make-up; tas pinggul; tas rajut; tas selempang untuk
menggendong bayi; tas suvenir; tas tangan pria; tas troli; tas untuk membawa barang; tas untuk olahraga; tas untuk
penerbangan; tas wanita; tas, dari kulit, untuk kemasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040040
: 15/06/2021 10:02:58
:
: Yulius Tahaka

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. K.H. Agus Salim No. 169 RT 010 RW 007, Kel Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa
Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: July Natural
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Hijau dan Kuning
: 35
: ===Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang
menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo;
Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa penjualan produk
dibidang nutrisi dan suplemen diet, minuman dan sari buah; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui
pos yang berhubungan dengan penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi,
serta di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses,
komposisi bahan pencegah kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan
kulit halus dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk
kandang, pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah
karatan dan kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah,
logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak
mengandung obat dan sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan
pemutih dan zat lain untuk penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok,
sediaan pembersih tubuh dan perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan,
sabun, anti keringat (pembersih badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim,
pasta gigi, deodoran, sediaan penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut,
sediaan perawatan tangan, sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan
menghilangkan cat kuku, cat kuku, sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk
menyegarkan napas [tidak mengandung obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu,
sediaan mandi pancuran, produk perawatan kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga;
layanan toko grosir online yang menampilkan suplemen makanan===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040041
: 15/06/2021 10:04:14
:
: Thantri ARiesandi, PT QONTAK TUMBUH MAKMUR

540 Etiket

: Jl. Cipunegara II Rt.002/008, Cipayung, Ciputat. Tangerang Selatan.
, Kota Tangerang Selatan, Banten
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: QONTAK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 9, 42
: ===perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis; perangkat lunak
komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; program perangkat lunak komputer===
===Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS); desain, pembaruan, dan penyewaan perangkat lunak komputer;
desain, pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; pembuatan,
pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer; pemrograman perangkat lunak komputer untuk evaluasi dan
perhitungan data; pemrograman perangkat lunak komputer untuk membaca, mengirim dan mengatur data; pemrograman
perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing; penyewaan perangkat lunak
komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040042
: 15/06/2021 10:07:46
:
: Unilever IP Holdings B.V.

Alamat Pemohon

: Weena 455, Rotterdam 3013 AL, Netherlands

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SHOWER CLEAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 3
: ===deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040043
: 15/06/2021 10:10:06
:
: DOLY BAJORA MATONDANG

540 Etiket

540 Etiket

: JI. Bagusrangin No. 20 RT. 001 Rw. 007
Kel. Lebakgede, Kec. Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40132
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GOOD BYE EX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, hitam
: 25
:
===Bagian tumit untuk kaos kaki; Baru (Rompi); Busana Muslim; Celana panjang longgar batik; Celana pelindung kaki; Celana
pendek Bermuda; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana sepak bola Amerika; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Ikat
kaos kaki elastis; Jaket anak-anak; Jaket bulu atau wol; Jaket lari; Jaket parka; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang
dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket
yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap
keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos tanpa lengan; Kemeja
(lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung
kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; Manset untuk lengan kemejas (pakaian);
Mukena; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang,
pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Peci; Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki;
Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi
yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari bahan berlapis; Sarung; Sarung batik; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tenun;
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Sol sepatu; Songkok (Peci); Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala
(pullovers); atasan berkerudung; baeja [rompi tradisional Korea untuk wanita]; bagian depan kemeja; baju busana muslim;
baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; beanies; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana
balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berkuda; celana bermuda; celana bersepeda;
celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam wanita; celana
formal; celana golf; celana hujan; celana jas; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana
ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana olahraga;
celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana panjang; celana panjang [pakaian
kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi;
celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana pelangsing anti selulit;
celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana
pendek berjalan; celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek
denim; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek pelangsing
anti selulit; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana
pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek
untuk wanita; celana pof; celana renang; celana salju; celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana tahan air [celana];
celana tahan cuaca; celana tanaman; celana tanaman denim; celana tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana
untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk wanita; celana yoga; gamis; hoodies; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket
[pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber;
jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian];
jaket denim; jaket empuk; jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit
domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket militer;
jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket pemantul
cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra;
jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk
pengendara sepeda motor; jaket wol; jas; jas [pakaian bisnis]; jas hujan; jas hujan motor; kain pengikat untuk pergelangan
tangan [pakaian]; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos oblong; kaos
polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos
turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat;
kaus kaki celana panjang; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja
aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal;
kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang;
kemeja lengan pendek; kemeja memancing; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rugby; kemeja
tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja-jacs; kerudung
[pakaian]; ketuk celana; lacak jaket; lapisan jaket; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; manset;
melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket;
pullover berkerudung; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola
Amerika; rok celana; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi
kamuflase; rompi kulit; rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan
angin; sandal; sandal dan sepatu pantai; sandal kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal untuk anak-anak;
sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu bot kulit domba;
sepatu kulit domba; sepatu sandal; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk
wanita; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); sol sandal; sweater katun; sweater leher
kru; sweater ringan; syal; syal dan jilbab; syal kasmir; syal sutra; tali celana; tali sepatu; topi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040044
: 15/06/2021 10:23:30
:
: PT. ARISTA LATINDO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SINSE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & putih.
: 10
: ===Alas tilam steril (pembedahan); Alat Potong Spuit (alat suntik) untuk keperluan medis; Alat medis Laryngoscope berfungsi

740

untuk mambantu proses operasi; Alat pengukur tekanan darah arteri; Alat suntik untuk keperluan medis; Alat suntik untuk
mengambil cairan dari tubuh; Alat tes kehamilan; Benang bedah; Jarum penguji untuk keperluan medis; Jarum penjahit luka;
Jas untuk operasi; Lampu untuk penyinaran diruang operasi (operating lamp); Masker bedah ber-filter tinggi; Masker bedah
sekali pakai; Masker bedah yang dapat dipakai ulang; Masker medis; Masker wajah anestesi; Masker wajah untuk
penggunaan medis; PERLAK BAYI; Pakaian untuk ruang operasi; Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse cap); Perlak
untuk bayi yang tidak berdaya untuk buang air kecil atau besar; Sarung tangan karet untuk untuk tujuan medis; Sarung tangan
lateks obgyn untuk keperluan medis; Sarung tangan lateks untuk keperluan bedah; Sarung tangan lateks untuk keperluan
medis; Sarung tangan nitrile untuk keperluan medis; Sarung tangan pelindung untuk tujuan bedah; Sarung tangan pelindung
untuk tujuan medis; Sarung tangan pemeriksaan untuk tujuan medis; Sarung tangan untuk keperluan medis; Stethoscope;
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Thermometer; Tilam di bawah sprei untuk tempat tidur orang sakit; alat kontrasepsi; alat pengukur tekanan darah; alat suntik
obat; benang untuk tujuan medis; filter untuk masker pernapasan untuk penggunaan medis; gunting untuk operasi; jarum
akupunktur; jarum bedah; jarum biopsi; jarum suntik; jarum suntik insulin; jarum suntik jarum multishot; jarum suntik sekali
pakai untuk tujuan medis; jarum suntik spinal; jarum suntik untuk injeksi; jarum suntik untuk tujuan medis; jarum untuk tujuan
medis; kateter; kateter balon; kateter bedah; kateter medis; kateter vena sentral; kondom; kondom urin, sarung uri, kateter
kondom, sabuk ostomy; kontainer terutama disesuaikan untuk pembuangan jarum suntik; masker bedah; masker oksigen
untuk keperluan medis; masker pelindung hidung untuk penggunaan medis; masker pelindung mulut untuk penggunaan
medis; masker pelindung wajah untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk perlindungan terhadap infeksi virus;
masker pernapasan anak untuk tujuan medis; masker pernapasan pelindung untuk aplikasi bedah; masker pernapasan
pelindung untuk penggunaan bedah; masker pernapasan pelindung untuk tujuan bedah; masker pernapasan pelindung untuk
tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi debu untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi jamur; masker sanitasi
untuk isolasi kuman; masker sanitasi untuk melindungi terhadap infeksi virus; masker sanitasi untuk tujuan isolasi virus;
masker sanitasi untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk tujuan serbuk sari isolasi; masker untuk digunakan oleh tenaga
medis; masker wajah untuk penggunaan bedah; masker wajah untuk penggunaan bedah untuk perlindungan antibakterial;
masker wajah untuk tujuan sanitasi; monitor tekanan darah; ortopedi sol bantal gel untuk sepatu; pakaian kompresi pascaoperasi; penutup sepatu bedah; peralatan dan instrumen medis untuk digunakan dalam operasi; peralatan medis dan
instrumen untuk operasi darurat; peralatan medis untuk menempatkan dan mengamankan kateter; sarung tangan bedah;
sarung tangan karet untuk tujuan bedah; sarung tangan karet untuk tujuan medis; sarung tangan kompresi; sarung tangan
sekali pakai untuk tujuan bedah; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan medis; sarung tangan untuk pemeriksaan medis;
sarung tangan untuk tujuan medis; sepatu ortopedi; sepatu untuk tujuan medis; sol untuk sepatu ortopedi; tabung untuk
digunakan dengan kateter; wadah secara khusus disesuaikan untuk pembuangan instrumen medis, jarum suntik, dan limbah
medis terkontaminasi lainnya===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040045
: 15/06/2021 10:25:55
:
: agung budiyana

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: pondok hijau blok H no.3, kec sukasari kel gegerkalong kota bandung, Kota
Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MIROIR
: CERMIN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 25
: ===Baju wanita; Pakaian wanita; atasan untuk wanita; celana pendek untuk wanita; celana untuk wanita; gaun untuk wanita;
kemeja untuk wanita; mantel untuk wanita; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian luar untuk wanita; pakaian untuk wanita;
pakaian wanita; setelan celana untuk wanita; setelan pakaian formal wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040046
: 15/06/2021 10:27:47
:
: YENI SULISTYORINI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KARYA YASA NO.11, RT 022 / RW 005, KEL. MOJOREJO, KEC. TAMAN, Kota
Madiun, Jawa Timur, 63131
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: R2 Glow
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, abu-abu dan Merah Muda
: 3
: ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Bibit parfum; Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim
kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik untuk spa; Losion Pengelupasan
Kulit; Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus
make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion untuk
pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker pelembab kulit; Masker perawatan [kaki];
Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Parfum laundry; Parfum untuk bayi; Pelembab (kosmetik); Pelembab dari
susu; Produk kosmetik; Sabun; Sabun Batang; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan,
gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk

740
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batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner,
pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit;
Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum pencerah
(kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Toner; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); air
parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bubuk masker tubuh; bubuk sabun; cat kuku (kosmetik); cuci masker; eau de
parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; gel kosmetik; kit kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan
sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik non-medis; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk kuku; krim kosmetik; krim
tubuh kosmetik; losion; losion untuk kulit; losion bayi; losion kosmetik; losion pemutih kulit wajah; losion rambut; losion setelah
bercukur; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion wajah; lotion masker tubuh; lotion untuk
wajah; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kecantikan; masker kecantikan wajah; masker kosmetik; masker kulit;
masker kulit [kosmetik]; masker mata; masker mata gel; masker pelembab kulit; masker pembersihan; masker penataan
rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker tubuh; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
kosmetik; masker wajah smoothing; minyak kosmetik; minyak parfum; mousses [kosmetik]; parfum; parfum air wangi; parfum
cair; parfum dalam bentuk gel; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; pensil kosmetik; pewarna kosmetik; produk sabun;
sabun almond; sabun batang; sabun cair; sabun cuci; sabun cukur; sabun kosmetik; sabun krim; sabun kulit; sabun loofah;
sabun mandi; sabun mandi*; sabun pasir; sabun pelana; sabun toilet; sabun tubuh; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun;
sachet parfum; salep kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim
tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk
penggunaan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum mata;
serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum wajah; toner kulit; toner
kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah
kosmetik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040047
: 15/06/2021 10:28:34
:
: CV. RAMADHAN BERKAH SEDAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Cigasong Square Jl. Raya Jatiwangi-Majalengka Kelurahan Cigasong Kec.
Cigasong Kab.Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, 45412
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SOLTA NEW
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU MELAMBANGKAN AIR
: 32
: ===air minum dalam kemasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040048
: 15/06/2021 10:28:39
:
: Meco Sitardja

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mandiri Tengah, Rukan Gedung Parkir 1 La Piazza, Sentra Kelapa Gading Unit 1
No 8, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Certified Professional Sustainability Practitioner
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 41
: ===informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband
dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan;
mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur
seminar pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021040049
: 15/06/2021 10:31:20
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: Angga Dwi Pradono

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Sowanan RT 02 RW 04, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, 56194
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Paporitos
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam,kuning,orang ke emasan
: 29
: ===Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Keripik Kalakai; Keripik Keladi; Keripik Kentang Telur Asin; Keripik
buah-buahan; Keripik ceker ayam; Keripik gadung; Keripik kelapa; Keripik kentang; Keripik paru; Keripik pete; Keripik rumput
laut; Keripik salak; Keripik singkong aneka rasa; Keripik tahu; Keripik talas; Keripik ubi aneka rasa; Keripik ubi dengan perasa;
Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; Topping dan isi berbahan dasar buah untuk makanan penutup, gulagula, pastry dan produk roti; dimsum; isian buah untuk roti dan kue; keripik; keripik apel; keripik bayam; keripik buah; keripik
ikan; keripik jamur; keripik kedelai; keripik kentang; keripik kentang rendah lemak; keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik
kubis; keripik kumara (kentang manis); keripik nangka; keripik pare; keripik pepaya; keripik pisang; keripik sayuran; keripik
singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik tempe; keripik ubi; keripik udang; keripik usus; makanan ringan dan keripik
berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kedelai; makanan ringan dan keripik berbahan dasar
sayuran; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian,
sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing,
makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis
kacang-kacangan dan olesan, saus, keju; roti burger sayur; roti burger vegetarian; roti daging hamburger; roti daging sapi; roti
hamburger; roti kedelai; roti tahu; shepherd's pie (roti); topping dan isi berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang untuk
makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping dan isi yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar
kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040050
: 15/06/2021 10:32:21
:
: WITAMA ADI WINATA AFANDY

540 Etiket

: Jl.KLP KOPYOR BRT II CF I/24, Rt. 002/012, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa
Gading, Jakarta-Utara., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
: MT Endah Martiningsih S.H
: Rukan Grand Surya Center Blok DD2 No.6, Jl. Boulevard Taman Surya 5,
Pegadungan, Kalideres, Kota Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Keluarga RukunSejahtera & Lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, putih, hitam, pink, hijau, kuning, coklat, orange, merah, ungu.
: 30
: ===Beras; Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras jepang; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak;
Beras shirataki; Beras untuk bubur; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Campuran beras
coklat dan hitam; beras analog; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk makanan; beras putih; beras
sekam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040051
: 15/06/2021 10:36:26
:
: Nurul Aini

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Puri Bukit Ngaliyan Blok A7 RT/RW 009/002 Kel Wates Kec Ngaliyan, Kota
Semarang, Jawa Tengah, 50188
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tempeh Suka Tempe Tinggi Protein
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: hijau; putih
: 29

740

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Makanan dan makanan ringan batangan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Makanan pengganti daging, yaitu,
protein berbahan dasar tanaman, protein berbahan dasar sayuran; Protein kedelai; keripik tempe; protein kedelai, digunakan
sebagai pengganti daging; protein makanan untuk konsumsi manusia; protein nabati bertekstur; tempe; tempe [kedelai
fermentasi]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040052
: 15/06/2021 10:41:18
:
: CLAHEAL Co., Ltd.

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: (Ingye-dong, Samho Park Tower) Room No. 526, 303, Hyowon-ro, Paldal-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do, 16488, Republic of Korea
: Budi Rahmat S.H.,
: Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CICACNE
: CICACNE = Merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3
: ===Krem Jerawat Non Medis; Sabun kosmetik; kosmetik; kosmetik perawatan kulit; kosmetik untuk anak-anak; krim anti-kerut;
krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim mata; losion untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion tabir surya; lulur;
sampo dan kondisioner rambut; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk perawatan tubuh; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan untuk perawatan
kulit kepala dan rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040053
: 15/06/2021 10:42:05
:
: Unilever IP Holdings B.V.

Alamat Pemohon

: Weena 455, Rotterdam 3013 AL, Netherlands

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: THE BLENDED SMELL OF SWEAT (INDONESIAN)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 3
: ===Busa rambut; Cairan untuk rambut (kosmetik); Kondisioner; Lak rambut; Produk perawatan rambut; Sediaan pengeringan
rambut; Sediaan toilet tidak mengandung obat; Sediaan untuk menata rambut; bedak rambut; deodoran dan antiperspiran
untuk penggunaan pribadi; gel rambut; glasir rambut; kosmetik; krim rambut; losion rambut; minyak esensial; minyak rambut;
pelembab rambut; pewarna rambut; pewarna-pewarna rambut; produk perawatan untuk melindungi rambut; sabun-sabun;
sampo; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan perawatan kulit; sediaan untuk pengeritingan rambut;
semprotan rambut; tonik rambut; wangi-wangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

740

Alamat Pemohon

: DID2021040054
: 15/06/2021 10:49:03
:
: PT. ARISTA LATINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MEDISENSI
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Hitam & putih

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 105 dari 623

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 3
: ===Alas bedak; Bedak padat untuk wajah; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas
wajah untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk
bayi; Kondisioner; Parfum untuk bayi; Sabun; Sabun Cuci Piring; Sabun Mandi; Sabun anti keringat; Sabun cream; Sabun
kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu yang diresapi dengan
wangi-wangian; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan
pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak; bedak bayi; bedak
tabur; bedak talek; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body shimmer
lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur
lebih ringan (BB cream); deterjen; deterjen pencuci piring; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan;
emulsi setelah bercukur; gel setelah dicukur; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan;
handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; kain
diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain make-up dari kapas; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan,
penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan; kapas untuk
keperluan kosmetik; kosmetik; krim creambath; krim setelah dicukur; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
wajah untuk keperluan kosmetik; losion setelah bercukur; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion cukur; lotion kaki tanpa obat;
lotion masker tubuh; lotion non-obat untuk tubuh; lotion rambut tanpa obat; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk perawatan tubuh; lotion wajah tanpa obat; minyak kosmetik untuk kulit;
parfum; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka yang dilembabkan terlebih dahulu dan tissue yang diresapi
dengan bahan pembersih; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak
mengandung obat; sabun antiperspirant; sabun cair; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan, wajah dan
tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cukur; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun krim
tubuh; sabun mandi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun wangi; salep ruam popok dan lotion
tanpa obat; sediaan cukur; shampo rambut; shampoo kering; shampoo ketombe; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan
sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai
diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu
kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia
pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tongkat kapas serbaguna untuk
penggunaan pribadi===
: JID2021040055
: 15/06/2021 10:50:13
:
: FERONITA CY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cluster Havana Blok CH. 7, No. 02 Modernland, RT.004/RW.008, Kel. Cipete, Kec.
Pinang, Kota Tangerang, Kota Tangerang, Banten
: Laurentius Irawan Wonosaputro S.H.
: Jalan Kumdang II No. 11 Tangerang Kota Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ISILAND
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau
: 36
: ===Pengelolaan rumah/ apartemen; agen perumahan; agent tanah dan bangunan pemukiman; jasa agen penjualan
bangunan; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan bangunan; jasa manajemen lahan
yasan/realestat yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan; jasa penyewaan apartemen; jasa penyewaan tanah
pertanian/perkebunan/peternakan; pembiayaan sewa-beli; pengelolaan tanah dan bangunan pemukiman; pengelolaan tanah
dan rumah apartemen; penilaian tanah dan bangunan pemukiman; penyewaan apartemen; penyewaan kantor; penyewaan
kantor, real estate dan apartemen; penyewaan ruang pusat perbelanjaan; pialang tanah dan bangunan pemukiman; sewa-beli
bangunan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040056
: 15/06/2021 10:52:56
:
: FERONITA CY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cluster Havana Blok CH. 7, No. 02 Modernland, RT.004/RW.008, Kel. Cipete, Kec.
Pinang, Kota Tangerang, Kota Tangerang, Banten
: Laurentius Irawan Wonosaputro S.H.
: Jalan Kumdang II No. 11 Tangerang Kota Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ISILAND
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: hijau

740

540 Etiket

Halaman 106 dari 623

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 37
: ===Konstruksi pusat perbelanjaan; jasa konstruksi menggunakan beton; konstruksi; konstruksi bangunan kustom; konstruksi
dan pemeliharaan kompleks bangunan, bangunan tempat tinggal, perumahan, bangunan komersial, pusat perbelanjaan,
gedung perkantoran dan struktur parkir; konstruksi dan renovasi bangunan; konstruksi dan renovasi bangunan dan struktur
lainnya; konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan bangunan; layanan konsultasi dan dukungan teknis yang terkait dengan jasajasa perbaikan atau kontruksi bangunan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan; pengawasan
konstruksi bangunan; pengawasan renovasi bangunan; renovasi bangunan===
: JID2021040057
: 15/06/2021 10:55:24
:
: FERONITA CY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cluster Havana Blok CH. 7, No. 02 Modernland, RT.004/RW.008, Kel. Cipete, Kec.
Pinang, Kota Tangerang, Kota Tangerang, Banten
: Laurentius Irawan Wonosaputro S.H.
: Jalan Kumdang II No. 11 Tangerang Kota Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ISILAND
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau
: 35
: ===DEPARTMENT STORE; Jasa pemasaran hotel dan real estate; Konsultan Niaga; Pengelolaan informasi perniagaan;
Penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); Peragaan barang; bantuan manajemen bisnis; bantuan
manajemen komersial atau industri; jasa penilaian bisnis; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa
periklanan; jasa promosi penjualan; pengembangan bisnis; pengembangan konsep periklanan dan pemasaran;
pengembangan strategi bisnis; pengembangan strategi dan konsep pemasaran; pengiklanan penjualan melalui elektronik;
pengiklanan penjualan melalui pos; penilaian bisnis; penyewaan ruang iklan; promosi penjualan; toko-toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040058
: 15/06/2021 10:59:28
:
: Stefani Dewinatalia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Treasury Tower SCBD, 9th Floor, Unit E-F, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ALMAS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink
: 25
: ===Hijab===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021040059
: 15/06/2021 11:01:21
:
: SUTINAH

540 Etiket

540 Etiket

: Kel. Mayangan, RT. 025 RW. 009, Desa Mayangan, Kec. Wiradesa, Kab.
Pekalongan, Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah
: Aryhus Endramadha S.E.
: GRIYA KARAWACI Blok A3 No. 31 RT. 002 RW. 018 Kel. Sukabakti Kec. Curug
Kab. Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PONDOK IKAN BAKAR WIROTO + LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: MERAH, KUNING, HITAM, HIJAU, COKLAT, ABU-ABU
: 43

Halaman 107 dari 623

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Restoran; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy;
rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021040060
: 15/06/2021 11:05:38
:
: YAYASAN RUMAH DUKA ABADI

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Daan Mogot No. 353, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RUMAH DUKA ABADI + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning emas, jingga, hitam, putih.
: 45
: ===jasa pemakaman; jasa pemakaman beserta kremasi; jasa pengaturan pemakaman; jasa rumah duka===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040061
: 15/06/2021 11:08:10
:
: ZONKRISMORIA ANGGRIAWAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Taman Polonia IV No. 32, Sukadamai, Medan Polonia, Medan., Kota Medan,
Sumatera Utara, 23217
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DNA + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: DNA
: 3
: ===Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim
kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk spa; Krim creambath; Krim
lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Lotion flek (kosmetik); Pembersih wajah (kosmetik); Sabun cream; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; cream bath
campuran bunga kering dengan rempah-rempah; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; kosmetik; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik
dan make-up; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye
shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim antikerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim creambath; krim malam; krim masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik;
kristal mandi untuk keperluan kosmetik; losion kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion styling; lulur kosmetik; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker
kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit,
losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan
perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; perekat
untuk keperluan kosmetik; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); preparat pelembab [kosmetik]; produk pemutih
(kosmetik); sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan perawatan kulit
yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk
pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaansediaan kosmetik rias rambut; serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; shampoo kering; shampoo ketombe;
shampoo pH seimbang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021040062
: 15/06/2021 11:10:26
:

540 Etiket

Halaman 108 dari 623

730

Nama Pemohon

: SUTARMAN

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Kopo Indah III Blok E.2 No. 5, Mekarrahayu, Margaasih, Kabupaten
Bandung, Jawa Barat
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LEO MARCO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 25
: ===Sandal Gunung; hak sepatu; kaus kaki sandal; sandal; sandal bakiak; sandal bayi; sandal jepit; sandal pedikur; sandal
selop; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sendal; sepatu; sepatu bayi; sepatu boot bayi; sepatu
bot *; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk wanita; sepatu dan sepatu bayi; sepatu roda;
sepatu sandal; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; sol sandal; sol
untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; tali sepatu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040063
: 15/06/2021 11:12:40
:
: PT. Tigris Integra Prima

540 Etiket

: Jl. Mangga Dua Raya Blok F No. 9, RT. 013 RW. 013,
Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AKSEN
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 32
: ===Bir; Bir jahe dari minuman jus jahe; Konsentrat jus buah; Konsentrat untuk membuat minuman; Minuman non-alkohol,
yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman sari buah; Minuman soda;
Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman buah; air mineral [minuman]; air mineral dengan rasa;
air minum dalam kemasan; air minum dengan rasa; air minum suling; air soda; air soda (berkarbonasi); bir jahe; bir jahe tanpaalkohol; esensi untuk membuat air mineral berasa, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk membuat minuman; jus
anggur; jus buah; jus buah campuran; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan;
minuman berenergi; minuman buah; minuman isotonik; minuman ringan; minuman tanpa-alkohol; minuman, yaitu, air minum,
air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman
penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; serbuk digunakan dalam persiapan
minuman berbahan dasar buah; sirup untuk membuat limun; sirup untuk minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040064
: 15/06/2021 11:14:56
:
: SABRINA AYU LESTARI LATJUBA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Delima jaya No.4 RT.003/RW.007, Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Kota
Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SAL SKIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning
: 3
: ===Barang kosmetik untuk mandi; Gel jerawat (kosmetik); Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk manusia;
Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Losion
pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Pelembab (kosmetik);
Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit;

740
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Sabun Kecantikan (kosmetik); Scrub untuk keperluan kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata
(kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum
pencerah (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; kosmetik; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan makeup; kosmetik perawatan kulit; kosmetik untuk digunakan pada kulit; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit
[kosmetik]; krim tangan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk penggunaan
kosmetik; losion kosmetik; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lulur kosmetik; persiapan
kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; serum kulit
(kosmetik); serum pemutih (kosmetik)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040065
: 15/06/2021 11:16:39
:
: CV. PUTIH KAPAS ANUGERAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Brooklyn Soho & Office Unit B/8/S, Jl. Sutera Boulevard Kav. 22 - 26, Kel. Pakualam,
Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CLOTH DC + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040066
: 15/06/2021 11:17:01
:
: PT. ARISTA LATINDO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MEDISENSI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & putih.
: 10
: ===Alas tilam steril (pembedahan); Alat Potong Spuit (alat suntik) untuk keperluan medis; Alat medis Laryngoscope berfungsi
untuk mambantu proses operasi; Alat pengukur tekanan darah arteri; Alat suntik untuk keperluan medis; Alat tes kehamilan;
Benang bedah; Jarum penjahit luka; Jarum suntik medis; Masker bedah ber-filter tinggi; Masker bedah sekali pakai; Masker
bedah yang dapat dipakai ulang; Masker medis; Masker pernapasan untuk bantuan pernapasan untuk keperluan medis;
Masker wajah anestesi; Masker wajah untuk penggunaan medis; PERLAK BAYI; Pakaian untuk ruang operasi; Penutup
kepala untuk keperluan medis (nurse cap); Perlak untuk bayi yang tidak berdaya untuk buang air kecil atau besar; Sarung
tangan karet untuk untuk tujuan medis; Sarung tangan lateks obgyn untuk keperluan medis; Sarung tangan lateks untuk
keperluan bedah; Sarung tangan lateks untuk keperluan medis; Sarung tangan nitrile untuk keperluan medis; Sarung tangan
pelindung untuk tujuan bedah; Sarung tangan pelindung untuk tujuan medis; Sarung tangan pemeriksaan untuk tujuan medis;
Sarung tangan untuk keperluan medis; Stethoscope; Thermometer; Tilam di bawah sprei untuk tempat tidur orang sakit; alat
kontrasepsi; alat pengukur tekanan darah; alat suntik obat; benang untuk tujuan medis; filter untuk masker pernapasan untuk
penggunaan medis; gunting untuk operasi; jarum akupunktur; jarum bedah; jarum biopsi; jarum suntik; jarum suntik insulin;
jarum suntik jarum multishot; jarum suntik sekali pakai untuk tujuan medis; jarum suntik untuk injeksi; jarum suntik untuk tujuan
medis; jarum untuk tujuan medis; kateter; kateter balon; kateter bedah; kateter medis; kateter vena sentral; kondom; kondom
urin, sarung uri, kateter kondom, sabuk ostomy; kontainer terutama disesuaikan untuk pembuangan jarum suntik; masker
bedah; masker oksigen untuk keperluan medis; masker pelindung hidung untuk penggunaan medis; masker pelindung mulut
untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk perlindungan
terhadap infeksi virus; masker pernapasan anak untuk tujuan medis; masker pernapasan pelindung untuk aplikasi bedah;
masker pernapasan pelindung untuk penggunaan bedah; masker pernapasan pelindung untuk tujuan bedah; masker
pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker pernapasan untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi debu untuk
tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi jamur; masker sanitasi untuk isolasi kuman; masker sanitasi untuk melindungi
terhadap infeksi virus; masker sanitasi untuk tujuan isolasi virus; masker sanitasi untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk
tujuan serbuk sari isolasi; masker untuk digunakan oleh tenaga medis; masker wajah untuk penggunaan bedah; masker wajah
untuk penggunaan bedah untuk perlindungan antibakterial; masker wajah untuk tujuan sanitasi; monitor tekanan darah;

740
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pakaian kompresi pasca-operasi; penutup sepatu bedah; peralatan dan instrumen medis untuk digunakan dalam operasi;
peralatan medis untuk menempatkan dan mengamankan kateter; sarung tangan bedah; sarung tangan karet untuk tujuan
bedah; sarung tangan karet untuk tujuan medis; sarung tangan kompresi; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan bedah;
sarung tangan sekali pakai untuk tujuan medis; sarung tangan untuk pemeriksaan medis; sarung tangan untuk tujuan medis;
sepatu ortopedi; sepatu untuk tujuan medis; sol untuk sepatu ortopedi; tabung untuk digunakan dengan kateter===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040067
: 15/06/2021 11:17:03
:
: KARTONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tanjung I Blok A No. 4, Taman Century 2, Kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi
Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, biru, putih
: 19
: ===Pipa PVC (Polivinil klorida); Plafon PVC; Talang air non logam; lis plafon pvc===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040068
: 15/06/2021 11:18:00
:
: LPPM-Universitas Negeri Surabaya

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kece + logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Keemasan
: 3
: ===sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak
sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040069
: 15/06/2021 11:20:21
:
: FRAMY INC. HONG KONG LIMITED

540 Etiket

: Unit 1003, 10/F, Shanghai Industrial Investment Building 48-62 Hennessy Road,
Wanchai, Hong Kong
: Saiful Hadi S.H
: INDONESIAN OCTROOI BUREAU, Taman Jatisari Permai, Jl. Indonesia Raya DU04, Jatisari, Jatiasih, BEKASI

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PLAYSEE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih
: 35, 36, 38, 41, 9, 42, 45
: ===Iklan secara online; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon,
potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain;
Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis;
Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Pemrosesan pesanan
secara elektronik untuk orang lain; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan,
pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang
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sosialisasi untuk tujuan bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; layanan informasi bisnis di
bidang analitik data
yang berkaitan dengan demografi pemasaran
dan pelacakan perilaku pembelian konsumen; memfasilitasi pertukaran dan penjualan layanan dan produk pihak ketiga
melalui jaringan komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain
melalui kupon, diskon, iklan, penghargaan dan
insentif yang dihasilkan sehubungan dengan
penggunaan kartu kredit dan debit, tautan
elektronik ke situs web pedagang dan pengecer; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan
video di internet; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa===
===Pemrosesan elektronik dan transmisi data pembayaran tagihan untuk pengguna jaringan komputer dan komunikasi;
jasa/layanan pemrosesan transaksi kartu kredit, kartu debit, dan kartu hadiah; layanan keuangan, yaitu, pemrosesan
pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung, dan transaksi pembayaran tagihan dengan pengecer, pedagang,
dan vendor melalui perangkat seluler; layanan pemrosesan transaksi keuangan, yaitu,
menyediakan transaksi elektronik yang aman
dan opsi pembayaran, di tempat penjualan dan
online melalui jaringan komputer global atau
melalui telekomunikasi, perangkat seluler atau
nirkabel; layanan transfer dana elektronik; mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain,
aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan layanan pemrosesan token utilitas untuk orang lain;
menyediakan informasi keuangan online dari basis data komputer atau Internet; menyediakan jasa keuangan yaitu, jasa kartu
kredit, jasa penerbitan kartu kredit dan cek
pembayaran jaminan, jasa pemrosesan
pembayaran, jasa verifikasi pembayaran,
otorisasi transaksi kartu pembayaran, jasa
rekonsiliasi dan penyelesaian; otentikasi transaksi pembayaran, yaitu
menyediakan transaksi komersial yang aman
dan opsi pembayaran serta layanan
penyelesaian hutang; pemrosesan elektronik pembayaran elektronik melalui jaringan komputer global; pemrosesan
pembayaran elektronik melalui jasa dompet elektronik===
===Layanan berbagi foto peer-to-peer, yaitu transmisi elektronik file foto digital antara pengguna internet, video, dan file
multimedia; Penyiaran dan streaming Konten audio, visual, teks, video, dan audiovisual melalui jaringan komputer global.;
layanan penyiaran melalui komputer atau
jaringan komunikasi lainnya, yaitu,
mengunggah, memposting, menampilkan,
menandai, dan mengirimkan data, informasi,
pesan, grafik, dan gambar secara elektronik; layanan telekomunikasi, yaitu transmisi data,
pesan, obrolan, grafik, gambar, audio, foto,
video, dan informasi elektronik, atau transmisi
iklan dan media komunikasi periklanan melalui
komputer dan jaringan komunikasi; menyediakan forum komunikasi online, yaitu
transmisi topik-topik yang diminati secara
umum; menyediakan ruang obrolan online dan
papan buletin elektronik untuk transmisi pesan
di antara pengguna di bidang kepentingan
umum; menyediakan forum komunitas online bagi pengguna untuk berbagi dan menyiarkan (stream) informasi, audio, video,
berita yang nyata/sebenarnya (real-time news), konten hiburan, atau informasi, untuk membentuk komunitas virtual, dan untuk
terlibat dalam jejaring sosia; menyediakan layanan pesan instan; menyediakan transmisi data elektronik yang
aman untuk pembayaran dan layanan keuangan
melalui jaringan komputer global===
===Database online di bidang hiburan; Layanan hiburan untuk perjalanan, yaitu, menyediakan basis data interaktif online
berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital, foto, teks, grafik, audio, klip video, konten
multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan penerbitan, yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain;
Memberikan informasi hiburan audio-visual online melalui jaringan komputer global; Menyediakan database komputer,
elektronik, dan online di bidang hiburan; Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang
lain; Penyediaan Informasi hiburan===
===Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memberikan informasi konsumen, yaitu: kompilasi, peringkat, urutan, ulasan,
rujukan dan rekomendasi yang berkaitan dengan bisnis, restoran, penyedia layanan, acara, layanan publik dan lembaga
pemerintah, taman dan tempat rekreasi, organisasi keagamaan dan organisasi nirlaba; aplikasi seluler; aplikasi yang dapat
diunduh; perangkat Lunak Komputer untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit
video; perangkat lunak komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang memfasilitasi layanan online
untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah,
mengunduh, mengakses dan mengelola; perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler untuk memungkinkan mengunggah,
mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, membuat blog, streaming, menghubungkan, berbagi,
mengumpulkan, mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi
melalui komputer dan jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi
antarmuka (API); perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk membangun dan mengakses informasi
jejaring sosial termasuk profil, daftar anggota, daftar pengikut, lokasi yang dikunjungi, preferensi dan data pribadi; perangkat
lunak untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, peringatan, pemberitahuan dan pengingat; perangkat lunak untuk
streaming konten media audio-visual melalui jaringan komputer global dan ke perangkat elektronik seluler dan digital;
perangkat lunak yang dapat diunduh dalam
bentuk aplikasi seluler untuk membuat, berbagi,
menyebarkan, dan memasang iklan; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menampilkan dan berbagi lokasi pengguna
dan menemukan, menempatkan, dan berinteraksi dengan pengguna dan tempat lain===
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===Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan situs seluler untuk orang lain untuk mengelola dan berbagi konten online; Layanan komputer pada halaman web yang disesuaikan dengan menampilkan informasi yang ditentukan pengguna atau
ditentukan dalam sifat profil pribadi, audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data; Layanan komputer, yaitu, menciptakan
komunitas online bagi pengguna untuk mengatur grup, acara, berpartisipasi dalam diskusi, berbagi informasi dan sumber
daya, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan komunitas; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk
berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik / ulasan / penilaian, membentuk komunitas virtual, dan terlibat dalam
jejaring sosial yang menampilkan media sosial termasuk foto, audio, dan konten video pada topik umum kepentingan sosial;
Memberikan informasi dari indeks dan basis data informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, basis data,
grafik, gambar foto dan informasi audio visual, melalui komputer dan jaringan komunikasi; Menciptakan lingkungan virtual
dalam sifat komunitas online bagi pengguna untuk membuat, memproduksi, merubah, memanipulasi, mengirimkan, berbagi,
dan mengomentari video atau media elektronik lainnya; Menyediakan perangkat lunak yang menampilkan teknologi yang
memungkinkan pengguna online untuk membuat profil pribadi yang menampilkan informasi jejaring sosial; Penyedia layanan
aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi mengunggah, mengunduh,
mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan,
mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan
komunikasi; hosting konten digital di Internet; layanan otentikasi, yaitu, menyediakan layanan
otentikasi pengguna dan identitas dalam bentuk
perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk verifikasi data elektronik,
transaksi digital yang aman, dan layanan
penyimpanan dan pengambilan data elektronik
melalui jaringan informasi global; menyediakan mesin pencari untuk memperoleh data melalui jaringan komunikasi; penyedia
layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk jejaring sosial, mengelola konten jejaring sosial,
menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan,
iklan, komunikasi dan informasi iklan media; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak yang sadar
lokasi (location-aware) untuk mencari, menentukan dan berbagi (sharing) lokasi barang, layanan dan acara menarik; platform
sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk jejaring sosial, mengelola konten jejaring sosial,
menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan,
iklan, komunikasi dan informasi iklan media===
===Memberikan informasi dalam bentuk database yang menampilkan informasi di bidang jejaring sosial, pengenalan sosial
dan kencan; Pengantar sosial dan layanan jejaring sosial; Pengenalan dan jejaring sosial berbasis jaringan komputer global;
jasa jejaring sosial daring (online)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D222021040070
: 15/06/2021 11:23:21
:
: PT. Pustaka Insan Madani

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kenanga, Sambilegi Lor, Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, D.I.
Yogyakarta, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55282
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AUTOGREAT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam,
: 9
: ===Alat peraga pendidikan; Mesin pelurusan roda kendaraan 3 dimensi (3D Wheel Alignment); PENGUKUR KEKENTALAN;
Timbangan; alat pendeteksi asap dan karbon monoksida; alat pengukur; alat pengukur tekanan; pengisi daya untuk baterai
listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040071
: 15/06/2021 11:23:52
:
: PT. BANDUNG INOVASI ORGANIK

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cisitu Indah III No. 2 RT. 04 RW. 04 Kelurahan Dago, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Suplemen Ternak Bio Farming
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hijau dan Putih
: 5

740

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===suplemen makanan untuk ternak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021040072
: 15/06/2021 11:24:13
:
: CV. PUTIH KAPAS ANUGERAH

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Brooklyn Soho & Office Unit B/8/S, Jl. Sutera Boulevard Kav. 22 - 26, Kel. Pakualam,
Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CLOTH DC + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat, putih.
: 35
: ===Agen penjualan; Distributor; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan
eceran; Jasa perdagangan; Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Toko yang menjual pakaian;
jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa periklanan; layanan agen ekspor-impor; pemasaran; supplier; toko;
toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040073
: 15/06/2021 11:25:05
:
: Slamet Riyadi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Tole Iskandar Perumahan Pondok Tirta Mandala Blok P4/11 , Kota Depok, Jawa
Barat, 16415
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Autorise
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning
: 37
: ===Pengecetan mobil dan motor; Penyediaan informasi yang terkait dengan instalasi, perbaikan atau perawatan mobil.; Salon
Mobil; Salon mobil dan motor; jasa bengkel kendaraan bermotor; jasa perbaikan bodi mobil; memberikan informasi terkait
penyewaan alat cuci mobil; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan instalasi cuci
kendaraan; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan kendaraan bermotor roda dua;
membersihkan mobil; mencuci dan membersihkan kendaraan; mencuci kendaraan; mencuci mobil; pembersih dan cuci mobil;
pembersihan mobil; pemeliharaan instalasi cuci kendaraan; pemolesan mobil; pencucian kendaraan bermotor; penyewaan alat
cuci mobil; penyewaan alat cuci mobil dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyewaan instalasi cuci mobil;
perawatan mobil; perbaikan atau pemeliharaan instalasi cuci kendaraan; perbaikan atau pemeliharaan instalasi cuci
kendaraan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan atau perawatan mobil; perbaikan dan
pemeliharaan kendaraan bermotor dan bagiannya; perbaikan dan pemeliharaan mobil dan bagiannya; perbaikan dan
perawatan motor; perbaikan instalasi cuci kendaraan; perbaikan mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: DID2021040074
: 15/06/2021 11:27:02
:
: Shenzhen Jindinglong Technology Co., Ltd

540 Etiket

: 3rd floor, building a, Sanwei Qinyu Industrial Zone, Sanwei community, Hangcheng
street, Bao'an District, Shenzhen, China.
: Rulita Windawati Mongan S.Kom
: PT. KARYA PATEN INDONESIA Centennial Tower, 29 Floor Unit D-F, Jl. Jend.
Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan 12930,

: Merek Kata
: aolion
: Tidak Ada Terjemahan

Halaman 114 dari 623

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Hitam dan Putih
: 28
: ===alat untuk game; bangku angkat berat; barbel untuk angkat berat; dumbel untuk angkat berat); game portabel dengan
layar kristal cair; joystick untuk permainan video; kendaraan mainan; keypad game; lompat tali; mainan yang diisi kain/kapas;
mesin angkat berat untuk berolahraga; mesin untuk latihan fisik; mouse untuk konsol gim video; pelindung pergelangan tangan
[artikel olahraga]; pengendali untuk konsol game; pengendali untuk mainan; peralatan pelatihan tubuh; peralatan
pembentukan badan); permainan; poros bar-bell untuk angkat berat; poros bisu untuk mengangkat beban; sabuk angkat berat
[artikel olahraga]; sabuk angkat berat dan perkakas senam dan olahraga lainnya; sarung tangan angkat berat; sarung tangan
untuk game; tali (lompat tali, tarik tambang)===
: D222021040075
: 15/06/2021 11:27:16
:
: PT. Pustaka Insan Madani

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kenanga, Sambilegi Lor, Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, D.I.
Yogyakarta, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55282
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ekselo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Marun, Hitam,
: 9
: ===Alat peraga pendidikan; Alat untuk mengukur kadar emisi buang sepeda motor (Gaz analizer for motorcylce); Mesin
pelurusan roda kendaraan 3 dimensi (3D Wheel Alignment); PENGUKUR KEKENTALAN; Timbangan; Timbangan presisi; alat
pendeteksi asap dan karbon monoksida; alat pengukur; alat pengukur tekanan; instrumen matematika; mesin pelurusan roda
kendaraan; mikroskop; pengisi daya untuk baterai listrik; peralatan audio visual; peralatan diagnosis yang terdiri dari sensor
untuk digunakan dalam pengujian fungsi kendaraan dan dalam mendiagnosis masalah listrik dan mekanik kendaraan,
terintegrasi ke dalam kendaraan bermotor [sehubungan dengan otomobil]; peralatan pengajaran audio-visual; peralatan
pengajaran dan pengajaran; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor; scanner diagnostik yang ditangani untuk
peralatan pengujian otomotif===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D222021040076
: 15/06/2021 11:30:12
:
: PT. Pustaka Insan Madani

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kenanga, Sambilegi Lor, Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, D.I.
Yogyakarta, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55282
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: imtech
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Orange,
: 9
: ===Alat peraga pendidikan; Alat untuk mengukur kadar emisi buang sepeda motor (Gaz analizer for motorcylce); Mesin
pelurusan roda kendaraan 3 dimensi (3D Wheel Alignment); PENGUKUR KEKENTALAN; Timbangan; Timbangan presisi; alat
pendeteksi asap dan karbon monoksida; alat pengukur; alat pengukur tekanan; instrumen matematika; mesin pelurusan roda
kendaraan; mikroskop; pengisi daya untuk baterai listrik; peralatan audio visual; peralatan diagnosis yang terdiri dari sensor
untuk digunakan dalam pengujian fungsi kendaraan dan dalam mendiagnosis masalah listrik dan mekanik kendaraan,
terintegrasi ke dalam kendaraan bermotor [sehubungan dengan otomobil]; peralatan pengajaran audio-visual; peralatan
pengajaran dan pengajaran; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor; scanner diagnostik yang ditangani untuk
peralatan pengujian otomotif===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040078
: 15/06/2021 11:31:56
:
: PT. GLOBAL RELIANCE IMPEX

540 Etiket

: Wisma Mitra Sunter, Lt. 1401, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Blok C-2, Boulevard Mitra
Sunter, Sunter Jaya, Tanjung Priok, DKI Jakarta Utara 14350, Indonesia, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

Halaman 115 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: el Tol
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 5
: ===Bahan pembasmi kuman; Bahan penyerap bau; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri; Barang-barang
yang diresapi dengan sediaan sanitasi; Busa tangan antibakteri; Cairan antiseptik untuk tangan tanpa bilas air; Cairan kimia
saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Cairan
sanitasi untuk perabotan dapur; Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kapas
batangan untuk keperluan medis; Karbol wangi pembasmi kuman; Kertas tissue diresapi dengan losion farmasi; Kertas tisu
untuk kesehatan; Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu dan spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk
keperluan kebersihan; Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pembersih kulit medis antibakteri;
Pencuci tangan antibakteri; Pencuci tangan mengandung antibiotik; Pencuci tangan mengandung obat; Penghilang bau
dengan pewangi (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri, pribadi, hewan atau untuk bernapas dengan
segar); Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Plester dan bahan untuk
pembalut; Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sediaan
disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan kebersihan untuk keperluan medis; Sediaan membersihkan badan untuk keperluan
medis; Sediaan membersihkan bakterisida untuk kulit; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan
sanitasi kulit; Sediaan sterilisasi sanitasi; Sediaan-sediaan sanitasi yaitu pembersih luka anti bakteri; Sediaan-sediaan untuk
menetralisir bau; Sedian untuk menetralisasi bau tidak sedap dan bau yang tidak diinginkan (tidak termasuk yang digunakan
untuk keperluan industri atau keperluan pribadi); Spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan
kebersihan; Tissue yang diresapi dengan alkohol untuk keperluan medis; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; antibodi untuk
keperluan medis; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cuci tangan dengan antibiotik; desinfektan; desinfektan cair;
desinfektan permukaan; desinfektan sabun wangi; desinfektan semprot; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan
untuk keperluan medis; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk kolam renang; desinfektan untuk lensa kontak;
desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk peralatan dan instrumen medis; desinfektan untuk toilet
kimia; gel antibakteri; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; handuk
sanitasi; handuk sarung tangan sanitasi sekali pakai dengan antiseptik; kain pembersih diresapi dengan desinfektan untuk
tujuan kebersihan; kain yang diresapi dengan desinfektan; kapas untuk keperluan medis; kit yang terutama terdiri dari gel
pembersih dan tisu disinfektan dan termasuk juga masker sanitasi, sarung tangan plastik dan krim tangan yang digunakan
untuk pencegahan kuman; krim antibiotik; krim antijamur untuk keperluan medis; losion sanitasi tangan untuk desinfektan;
lotion tangan antibakteri; mencuci muka antibakteri dengan obat; mencuci tangan dengan obat; obat-obatan antibakteri;
pelembab tangan medikasi; pembasmi kuman di udara dalam bentuk semprotan; pembersih antibakteri; pembersih daerah
kewanitaan mengandung obat; pembersih hewan; pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih luka untuk penggunaan
medis; pembersih mangkuk toilet desinfektan; pembersih medis untuk penyembuhan luka; pembersih obat untuk kulit dan
luka; pembersih tangan antiseptik; penghilang bau di ruangan; penghilang bau ruangan semprotan; penyeka yang diresapi
dengan desinfektan; petroleum jelly untuk keperluan medis; plester perekat untuk keperluan medis; plester tempel untuk
keperluan medis; plester tempel yang mengandung sediaan farmasi; plester, bahan untuk membalut; produk higienis dan
sanitasi untuk penggunaan medis; sabun antibakteri; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat;
sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun
tubuh yang diberi obat; sabun wajah obat; sediaan antibakteri; sediaan antibiotik; sediaan antiseptik dan antibakteri untuk
perawatan luka; sediaan diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan farmasi; sediaan farmasi antibakteri; sediaan kimia
untuk keperluan sanitasi; sediaan pembersih udara; sediaan penetral bau; sediaan penghilang bau di udara; sediaan
penghilang bau semua tujuan untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau udara; sediaan
sanitasi tangan; sediaan sanitasi udara; sediaan sanitasi untuk kebersihan pribadi, selain perlengkapan mandi; sediaan
sanitasi untuk keperluan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah sakit;
sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah tangga; sediaan sterilisasi sanitasi; sediaan untuk digunakan dalam desinfektan;
sediaan untuk membersihkan kulit untuk keperluan medis; semprotan anti-cetakan untuk desinfektan; semprotan antibakteri;
semprotan hidung untuk keperluan medis; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; solusi pembersihan untuk
keperluan medis; spons yang diresapi dengan desinfektan; tissue diresapi dengan sediaan antibakteri; tisu antiseptik sekali
pakai; tisu basah antibakteri; tisu dan tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu disinfektan sekali pakai; tisu pelindung
kulit pelindung untuk penggunaan medis; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tisu sekali pakai diresapi dengan lotion
penolak serangga untuk digunakan manusia; tisu yang diresapi dengan desinfektan; tisu yang diresapi dengan sediaan medis;
tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; zat antibakteri untuk keperluan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040079
: 15/06/2021 11:32:41
:
: Nugraha Nicholas Turalakey

540 Etiket

: Jl. Bisma III Blok B9 No.7 Papanggo, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14340

Halaman 116 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kolobor
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 29
: ===Air kaldu yang dipadatkan; Makanan yang didinginkan yang terutama mengandung ikan, daging, dan unggas; Sup, sup
berkonsentrasi, sediaan-sediaan untuk membuat sup, sup, kaldu kubus, kaldu, berbentuk kubus, tablet atau bubuk, sediaansediaan untuk membuat kaldu, kaldu berkonsentrasi.; air kaldu; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging,
ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; daging
unggas segar; kaldu ayam; kaldu beku; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan
kemasan dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas
atau sayuran; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040080
: 15/06/2021 11:33:10
:
: MICHAEL WIJAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.P.Jayakarta No.33E Rt.001 Rw.003 Kel.Pinangsia Kec.Taman Sari, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11110
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAIHAUSES
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH,BIRU
: 35
: ===Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Layanan yang berkaitan
dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau
listrik melalui situs web secara ritel online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan
melalui situs web secara ritel online; jasa penjualan melalui sistem berbasis web dan portal online di bidang perdagangan
konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan
pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar produknya; layanan ritel online; memberikan
informasi pemasaran melalui situs web; penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan tekstil,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk
membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras
suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040081
: 15/06/2021 11:33:22
:
: Johnson & Johnson

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MEGADYNE
: MEGADYNE : SUATU PENAMAAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 10
: ===Alat Potong Spuit (alat suntik) untuk keperluan medis; Peralatan dan perkakas pembedahan; aparat ultrasound untuk
tujuan medis; aparatur diagnostik ultrasonik untuk tujuan medis; elektroda untuk penggunaan medis; generator frekuensi tinggi
untuk tujuan medis; generator medan magnet untuk tujuan medis; gunting untuk operasi; gunting untuk tujuan medis;
instrumen pemotong bedah; kuret tajam; peralatan medis untuk jaringan pemotongan; pisau bedah; pisau bedah listrik untuk
keperluan bedah; probe untuk penggunaan medis===

740

540 Etiket

Halaman 117 dari 623

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040082
: 15/06/2021 11:35:53
:
: PT. BIOTIS AGRINDO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pluit Karang Barat Blok P 2 Selatan No. 82-84, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, hitam, merah, kuning, putih.
: 1
: ===Pupuk untuk keperluan pertanian; fosfat [pupuk]; gambut [pupuk]; kapur nitrogen pupuk kandang; pupuk; pupuk anorganik;
pupuk dari kotoran burung; pupuk hayati; pupuk kimia; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk organik cair (biokultur tanah,
biokultur daun, antigen); pupuk superfosfat; pupuk tanaman terbuat dari tepung ikan; sediaan pupuk; terak [pupuk]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040084
: 15/06/2021 11:40:05
:
: LOTTE SHOPPING CO., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 81, Namdaemun-ro, Jung-gu Seoul, Republic of Korea
: Yurio Astari S.E.,
: Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ONLY PRICE
: ONLY PRICE = hanya harga; SINCE 1998 = sejak tahun 1998

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih
: 32, 1, 33, 2, 35, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30
: ===Air mineral dan aerasi; Bir; Ekstrak ginseng untuk minuman; Koktail tanpa-alkohol; Minuman ekstrak buah atau sayuran
yang bebas alkohol; air [minuman]; air aerasi; air tonik; bir dengan kadar alkohol rendah; ekstrak malt untuk membuat
minuman keras; konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan
minuman ringan; minuman air perasan buah dan jus buah; minuman beraroma; minuman dengan penambah aroma; minuman
tanpa-alkohol; persiapan untuk membuat air aerasi; sirup untuk minuman===
===Bahan kimia untuk digunakan dalam industri, pertanian, hortikultura dan perhutanan; Bahan kimia yang digunakan dalam
industri; Perekat yang digunakan dalam industri; Perekat, selain untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; Resin
buatan belum diproses; Sediaan kimia untuk digunakan dalam industri kosmetik; asetal; bahan kimia untuk digunakan dalam
industri, sains dan fotografi; bakteri untuk digunakan dalam pembuatan makanan; kertas reaktan, selain untuk keperluan
medis atau kedokteran hewan; komposisi untuk industri keramik teknis; metaloid; pemanis buatan [sediaan kimia]; produk
sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan industri; pupuk untuk tanah; resin dan bubur buatan yang belum diproses;
sediaan antibeku; sediaan mikroorganisme, selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan pengkondisian
tanah; tepung untuk keperluan industri===
===Cognac (sejenis arak yang disuling); Fruit-Wine (minuman anggur beralkohol); Minuman anggur beras yang tidak disaring
(Tag-ju); Minuman beralkohol (kecuali bir); Minuman wine; Rum (minuman beralkohol); Scotch (minuman beralkohol khas
Skotlandia); Wine (minuman beralkohol dari buah-buahan); alkohol (minuman) beras; koktail *; liqueurs (minuman beralkohol);
minuman beralkohol rendah, kecuali bir, mengandung tidak lebih dari 1,2% volume alkohol; minuman beralkohol yang
mengandung buah; sake (minuman beralkohol); soju [minuman arak suling khas Korea]; wiski===
===Lak; Sediaan anti-karat untuk logam; cat *; cat aditif; cat email; kertas untuk mewarnai telur Paskah; litharge (pelapis cat);
malt karamel [pewarna makanan]; minyak anti karat; paduan timah dalam bentuk bubuk untuk digunakan dalam lukisan,
dekorasi, percetakan dan seni; pengawet kayu; pernis untuk melindungi lantai; pewarna; pewarna alami; pewarna untuk
digunakan dalam pembuatan kosmetik; tinta tato; tinta untuk printer; toner===
===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Jasa toko eceran; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Layanan nasehat untuk
informasi bisnis dan akuntansi; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; Pusat perbelanjaan komprehensif
melalui internet; iklan dan layanan informasi komersial; jasa konsultasi perdagangan luar negeri; jasa perantara bisnis yang
berkaitan dengan pengiriman pesanan melalui telekomunikasi; layanan kesekretariatan dan kependetaan; layanan
perbandingan harga; layanan ritel disediakan oleh hypermarket; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan toko ritel
menampilkan mainan; layanan toko ritel menampilkan pakaian; membantu dalam pengelolaan urusan bisnis atau fungsi
komersial dari perusahaan industri atau komersial; menyediakan layanan lelang online; penyewaan mesin penjual otomatis;
periklanan dan pemasaran===
===Sediaan pemeliharaan gigi; Tisu pembersih pra-dibasahi; aroma diffuser buluh udara; kosmetik; masker kecantikan;
minyak esensial aromatik; pelembut kain; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; perasa kue [minyak esensial];
perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; sampo; sediaan abrasif; sediaan binatu; sediaan pembersih badan; sediaan
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pemolesan; sediaan perataan [kanji]; semir furnitur===
===Minyak gas; arang [bahan bakar]; bahan bakar dengan basis alkohol; bahan bakar hidrokarbon; biofuel; cairan pemantik
rokok; campuran bahan bakar menguap; energi listrik; gas alam; lilin aroma aromaterapi; lilin dan sumbu untuk penerangan;
minyak hewani untuk keperluan industri; minyak ringan; minyak untuk alas kaki; oli industri untuk baterai; pelumas; propana
untuk digunakan sebagai bahan bakar; rabuk; sumbu lampu===
===Suplemen diet yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; bahan keramik untuk digunakan sebagai tambalan
gigi; cangkok kulit; desinfektan untuk keperluan kebersihan; dressing perekat diri; herbisida untuk keperluan pertanian;
insektisida; laktosa untuk keperluan farmasi; makanan untuk bayi; pewangi udara; plester medis dan bedah; popok bayi dari
kertas; protein untuk suplemen diet; sediaan bakteriologis untuk keperluan dokter hewan; sediaan dan bahan farmasi dengan
sifat analgesik; sediaan pengobatan jerawat; sediaan vaksin manusia; semprotan pewangi udara; susu formula bayi; tablet
vitamin===
===Alat pematri emas; Campuran aluminium; Monumen terbuat dari logam; Pipa buang dari logam; Pipa-pipa dari logam;
Tangga dari logam; baja berlapis; bangunan baja; cetakan logam untuk pengecoran logam; gesper dari logam biasa
[hardware]; kabel persimpangan lengan logam; katup logam, selain dari bagian mesin; kontainer dari logam untuk gas cair;
kunci dari logam untuk pintu; papan loncat dari logam; patung keagamaan dari logam biasa; tali kawat; tanda-tanda jalan, nonbercahaya dan non-mekanik, logam; tenda tiang logam; ubin dinding dari logam untuk bangunan===
===Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Kunci pas [perkakas tangan]; Model kaki dari kayu
[perkakas tangan pembuat sepatu]; Peralatan tangan; Senjata yang dipakai pada sisi badan selain senjata api; Setrika datar;
batu asah; es kapak untuk mountaineering; garu jebakan pasir; gergaji [perkakas tangan]; gunting*; pisau *; pisau [tangan
alat]; pisau cukur; pisau cukur, listrik; pompa tangan dioperasikan; sekop [perkakas tangan]===
===Telepon pintar yang dipasang di pergelangan tangan; alat untuk merekam, mengirim, memproses dan mereproduksi
suara, gambar atau data; analisis laboratorium penelitian untuk mengukur, menguji dan menganalisis darah dan cairan tubuh
lainnya; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; biochip; chipset grafis definisi tinggi; earphone untuk
telepon seluler; kabel data; kabel komunikasi; kaca optik; kamera; konten media; kunci, elektronik; lensa pembesar; mesin
hitung; peralatan dan komputer pengolah data; publikasi elektronik, dapat diunduh; sel dan baterai listrik; sepatu pelindung;
transceiver radio===
===Lampu dinamo kendaraan; alat ventilasi; aparat AC; aparat dan instalasi memasak; aparat pemanas; aparatur filtrasi
akuarium; footwarmers, listrik atau non-listrik; freezer; kompor; kumparan [bagian dari penyulingan, pemanasan atau
pendinginan instalasi]; lemari es pendingin untuk keperluan rumah tangga; mesin pembersih udara; nomor rumah bercahaya;
oven gigi; pemanas untuk setrika pemanasan; pemanasan peralatan untuk kendaraan; pemurni air untuk keperluan rumah
tangga; penghangat saku; pusaran air-jet aparat; sterilisasi untuk tujuan medis; keran air===
===Bahan perekat untuk keperluan tulis menulis dan rumah tangga; alat tulis menulis; album stiker; bahan plastik untuk
kemasan; barang cetakan; bendera kertas; isian kertas atau kardus; kantong kertas sampah; kertas penutup kursi toilet; kertas
perak; kuas cat; malam penyegel; mesin tik dan perkeperluanan kantor [kecuali furnitur]; mesin tik, listrik atau non-listrik;
pembungkus rumah sekali pakai kertas atau selulosa untuk digunakan dalam pelatihan anak-anak anjing; pita cerutu; sampul
kertas untuk pot bunga; stiker; tisu toilet; wadah pengemasan industri kertas; wadah yang terbuat dari karton===
===Tali penuntun yang terbuat dari kulit; Tas-tas; katup kulit; kendali untuk membimbing anak-anak; kotak terbuat dari kulit;
kulit; kulit dan imitasi kulit; kulit imitasi; label kulit; pakaian dari kulit; pakaian untuk hewan peliharaan; payung; payung, payung
matahari, dan tongkat jalan; pelana; tali untuk sepatu roda; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk pengemasan; tas hidung [tas
pakan]; tempat kosmetik dijual kosong; tongkat jalan; wadah pengemasan dari kulit===
===Tempat payung; barel, bukan dari logam; bingkai bordir; bingkai gambar; colokan [pena], bukan dari logam; jerami
gandum, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan, untuk anyaman; karang belum jadi; karya seni yang terbuat dari kayu;
kasur; keranjang, bukan dari logam; kotak plastik; papan kayu; pegangan bathtub, bukan dari logam; perabotan; tanduk
hewan; tangga, bukan dari logam; tempat tidur; tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga; tiang bukan dari logam;
tirai dalam ruangan===
===Alat pembersih dan peralatan cuci (selain listrik); Panci dan wajan masak [non-listrik]; Perlengkapan memasak yang dapat
dibawa-bawa untuk penggunaan di luar rumah; kuas *; pembuka botol, listrik dan non-listrik; penghilang serat listrik;
penghilang serat, listrik atau non-listrik; peralatan dapur; peralatan kosmetik; peralatan makan, selain pisau, garpu, dan
sendok; peralatan memasak, non-listrik; peralatan pelepas make-up; piring untuk hidangan; sarung tangan rumah tangga
untuk penggunaan umum; sepon; sikat gigi; sisir dan spons; toples penyimpanan makanan; wadah minum; wadah terisolasi
termal untuk makanan atau minuman===
===Handuk; bendera kain; handuk untuk pencuci piring; hiasan dinding dari tekstil; kain; kain flanel; kain perabotan; kain
rajutan; kain tekstil kempa dan non-anyaman; kain untuk dekorasi interior; kanvas untuk permadani atau bordir; label tekstil;
penutup kursi toilet dari tekstil; penutup tempat tidur dan meja; selimut tidur; selimut yang diisi dengan kapas; tirai [tirai drop
tebal]; tirai shower dari tekstil atau plastik===
===alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; goza [tikar jerami]; hiasan dinding
dekoratif, bukan dari tekstil; karpet; karpet untuk mobil; keset kamar mandi; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi
dari plastik; penutup dinding, bukan dari tekstil; rumput buatan; tikar; tikar latihan; tikar makan hewan peliharaan; tikar yoga;
ubin karpet; wallpaper; wallpaper tekstil===
===Mainan (alat permainan); Permainan; alat untuk game; alat untuk memancing; alat untuk senam ritmik; barang-barang
senam dan olahraga; bola untuk olahraga; kartu permainan; kendaraan mainan; mainan bayi; mainan untuk hewan peliharaan;
pelindung tubuh untuk penggunaan olahraga; permainan dan alat-alat permainan; pohon Natal buatan; salju buatan untuk
pohon Natal; tongkat berputar-putar; tongkat pemukul golf; umpan untuk berburu atau memancing; unit genggam untuk
memainkan game elektronik===
===Kroket; Produk tahu (kacang dadih); buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buahbuahan, kaleng; daging, diolah; daging, kaleng; daging, unggas dan binatang buruan; ikan, diawetkan; ikan, tidak hidup; jus
sayuran untuk memasak; kacang-kacangan yang dimasak; lemak nabati untuk makanan; minuman yang terutama terdiri dari
susu; minyak sayur untuk makanan; pulses (kacang-kacangan), diolah; sayuran beku; sayuran, kaleng; serbuk sari disiapkan
sebagai bahan makanan; stok olahan berbahan dasar rumput laut; sup; telur olahan===
===Es (air yang dibekukan); baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan memasak]; biskuit-biskuit; bumbu; daun teh; es
krim; es-es; garam; gochujang [pasta cabai fermentasi]; gula; kopi; kue beras; malt untuk konsumsi manusia; minuman
dengan bahan dasar teh; pasta almond; produk cokelat; rempah-rempah; roti*; saus; sediaan minuman kopi; sereal, diproses;
tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021040085
: 15/06/2021 11:40:52
:
: CV. JOGJACASA TRES FAMILI

540 Etiket

: Jl. Prawirotaman No. 31, Rt. 025 Rw. 007, Kel. Brontokusuman, Kec. Mergansan,
Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
: Ratu Santi Ermawati, S.T.
: Asiamark Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: POR AQUI dan Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, hijau, hitam dan putih
: 43
: ===Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa penyewaan villa; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings); Perhotelan;
Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; jasa katering hotel;
jasa restoran; layanan hotel dan motel; layanan hotel dan restoran; layanan hotel liburan; layanan hotel, bar dan restoran;
layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan reservasi
hotel dan restoran; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet; layanan restoran cepat saji; pemesanan hotel;
reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; restoran swalayan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040086
: 15/06/2021 11:43:19
:
: PT. Tigris Integra Prima

540 Etiket

: Jl. Mangga Dua Raya Blok F No. 9, RT. 013 RW. 013,
Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AKSEN
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 33
: ===Minuman beralkohol (kecuali bir); Minuman beralkohol (kecuali bir) termasuk minuman wine; Minuman beralkohol destilasi
seperti whisky, brandy, vodka, rum, gin, liquers; Minuman beralkohol hasil fermentasi atau tanpa destilasi seperti anggur,
anggur putih, sake, sari buah apel; Vodka; arrack [arak]; minuman berbahan dasar wine (minuman anggur beralkohol);
minuman keras dan minuman keras; sake (minuman beralkohol); wine dan wine bersoda; wiski===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040087
: 15/06/2021 11:44:30
:
: PT. TUNGGAL DAYA ABADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pusat Niaga Roxy Mas Blok E1 No. 37 Jl. Kyai Hasyim Ashari No. 125 Cideng
Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning emas, putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan
nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan,
yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner,
astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-
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barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis,
cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari
kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak
muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas
yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pencuci wajah; Cairan untuk
rambut (kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat
(kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai
setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk
(kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik;
Home Peeling wajah; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair
(kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim
kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik
menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata;
Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa;
Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau
mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan
dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik);
Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body
scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim sabun yang tidak mengandung
obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan
kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan
merias diri; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion menghapus make-up; Losion
pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion
pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion
untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Make up remover gel;
Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker
wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker
wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk
mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan
semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab
[Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan
kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih make-up; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pencuci tangan
dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pensil highlighter (kosmetik); Penyeka sekali pakai yang
diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Pewangi badan
(kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan
kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu
permata (kosmetik); Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata,
eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan
pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah;
Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi
dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran;
Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan
binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun
mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun
batang dan sabun tangan cair; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan
tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair,
bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan;
Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku;
Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk
mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan
untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak
panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias wajah;
Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan wajah; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaansediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh,
pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan
pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan
kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Tisu penyerap untuk wajah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner
Pelembab Wajah; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; apitoxin
[racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan
kosmetik; bantalan diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas
untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu,
sabun dan air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk
keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk
keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body butter untuk
keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan
kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk
kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk sabun; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-
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bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih tubuh dan
wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cat badan lateks cair untuk keperluan
kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cat wajah; cocoa butter untuk keperluan kosmetik;
colognes, parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang mengandung make-up; concealer [kosmetik]; concealer wajah;
cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); ekstrak herbal
untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh
untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik;
esens wajah; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi
kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan
minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel
tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah
tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; ginseng mengklarifikasi masker wajah
pemolesan; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik;
handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik;
hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kain make-up dari kapas; kapas dalam bentuk bola-bola,
kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas
pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk make-up; kapur
untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik;
kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada
wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar
untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih
permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan,
sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet
dan pembersih toilet; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak,
menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam
bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan
kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik
dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari;
kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit antipenuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung
obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis,
mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi;
kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk
wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik
yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir,
maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner
cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk
untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah,
tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk
keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik
bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di
sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu,
lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan
kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk
keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pagi untuk keperluan
kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit wajah; krim pengencang [kosmetik];
krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan
rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim
tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim
tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk
mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik;
krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak
mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan
kosmetik; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak, lotion, semprotan,
pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion
kosmetik; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion tubuh dan wajah; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk
dipakai setelah bercukur; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik
penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan
kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan
rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya
untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik;
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lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa
obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up dijual dalam bentuk
compact; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up
menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim
dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion
tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan
medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker
kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pembersih untuk
wajah; masker pemutih kulit wajah; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker
wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan
arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun
untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk
penggunaan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak
lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan
kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab
untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak
penyamakan [kosmetik]; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak wajah; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan
kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik];
mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku
[kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual
satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk
keperluan kosmetik; paket wajah; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan
kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan
kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung matahari (kosmetik);
pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari
untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih
kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembilasan rambut
untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci wajah berbentuk
bubuk; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah
tidak mengandung obat; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik;
penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas
dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan
handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan
kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah
(facial scrubs); petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna
kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik;
preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk
keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan
sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan
kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan
tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; racun lebah
untuk keperluan kosmetik; rias wajah; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang;
sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk
mandi berendam; sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam
bentuk batangan; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan
dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang
digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun
deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit;
sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak
mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk
bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk
keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan
pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh;
sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan
tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun
wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk
mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak
mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan
busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur
untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo,
shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat
untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak
mengandung obat-obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan
kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk
penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat;
sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan
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kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk
berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik
untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk
mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari
sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis;
sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi;
sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias
artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit;
sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
menghapus make-up; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik;
sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pemutih kulit [kosmetik];
sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik;
sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan,
krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk
penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari
[kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk
penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat,
yaitu, sabun; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk
menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan
mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan
untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangiwangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit
topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung
wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serat untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah;
serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; strip wajah untuk
menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan
kosmetik; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah
matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk
keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan
kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk
keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV
definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi
tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tissue (penyeka) yang
telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali
pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk
penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu
kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa
pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu,
kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk
penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk
keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wajah berkilauan;
wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion
rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040088
: 15/06/2021 11:45:59
:
: HENTJE LAURENS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Permata Safira Regency A.5/9, RT.001/RW.008, Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri ,
Kota Surabaya, Jawa Timur
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, kuning emas, putih.
: 30
: ===Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Kue; Kue kering (pastri); Makanan berbahan dasar tepung; Makanan siap saji yang

740
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mengandung (terutama) mie; Makanan yang mengandung tepung; Mie; bihun; biskuit-biskuit; kue basah; kwetiau; makanan
ringan berbahan dasar mie; mie instan; mie kering; mie ramen; roti*; sohun; spaghetti===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040089
: 15/06/2021 11:48:24
:
: PT. ROYAL ABADI SEJAHTERA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Cimareme No. 275, Padalarang, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SWIFT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 20
: ===Box bayi; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Kantong tidur untuk berkemah; Kursi malas; Meja [Perabotan]; Meja
[furnitur]; Rak tv / video / audio; bangku [furnitur]; boks untuk bayi; dipan-dipan (divans); furnitur ruang makan; jemuran; kasur;
kursi; kursi makan; kursi malas; lemari; lemari [perabot]; lemari pakaian; meja; meja belajar; meja makan; meja rias; meja rias
[perabot]; rak buku; rak piring; rak sepatu; sofa; tempat tidur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PCI IN 6
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih dan abu-abu.
: 10
: ===aparatur bedah; implan intravaskular yang terbuat dari bahan buatan; instrumen medis; peralatan bedah; peralatan medis;
peralatan medis dan instrumen untuk operasi jantung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040090
: 15/06/2021 11:55:51
:
: TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO CORPORATION)

: DID2021040091
: 15/06/2021 11:59:02
:
: PT UNIMAX POWER

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AlphaKing
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih dan hitam
: 5
: ===Jamu herbal; Jamu untuk kesehatan; Kopi stamina yang mengandung obat; Minuman obat; Minuman stamina yang
mengandung obat; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan;
Minuman untuk kesehatan; Obat-obatan tradisional; Suplement; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; bahan-bahan yang
mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; jamu tradisional; kolagen
untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi; obat-obatan farmasi; obat-obatan herbal; sediaan farmasi; suplemen diet
propolis; suplemen herbal; suplemen minuman kolagen; suplemen nutrisi; suplemen vitalitas===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040092
: 15/06/2021 12:06:11
:
: I Made Surada

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Sahadewa, Br. Pempatan Munggu, Mengwi, Badung, Kabupaten Badung, Bali,
80351
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WARUNG 789
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam
: 43
: ===Jasa penyediaan minuman; Kafe kopi; Kedai kopi; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Rumah Makan yang
menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Tempat penyediaan makanan dan
minuman; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; Warung makan; layanan makanan dan minuman yang bisa
dibawa pulang; melayani makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman
untuk dikonsumsi; rumah makan; warung kopi; warung makan tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040094
: 15/06/2021 12:09:36
:
: MICHAEL WIJAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.P.Jayakarta No.33E Rt.001 Rw.003 Kel.Pinangsia Kec. Taman Sari, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11110
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WEINFAUCET
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU,HIJAU,HITAM
: 11
: ===Keran; Keran air minum; keran air; keran dapur yang bermacam-macam model/bentuk (kitchen mixed faucets); keran
untuk bak cuci; keran untuk pipa dan saluran pipa; keran yang digunakan untuk di dapur; keran yang digunakan untuk kamar
mandi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040096
: 15/06/2021 12:20:45
:
: PT. ARISTA LATINDO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MEDISENSI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & putih.
: 5
: ===Bahan pembasmi kuman; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri; Busa tangan antibakteri; Cairan

740

antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk tangan tanpa bilas air; Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Gel
antiseptik; Gel pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis; Kain
yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kapas batangan untuk keperluan medis;
Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang disterilkan; Karbol wangi pembasmi kuman; Kasa untuk membalut; Kertas
tissue diresapi dengan losion farmasi; Korek kuping untuk keperluan medis; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi
untuk keperluan medis (food suplement); Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman untuk kesehatan;
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Obat Penghilang Rasa Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Obat Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada otot, sendi dan lutut;
Obat pembasmi biang keringat dan gatal-gatal; Obat pembasmi rumput; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati alergi,
inflamasi , nyeri, gangguan , dan gangguan gastrointestinal, insomnia; Pembalut kebersihan wanita; Pembalut wanita;
Pembasmi jamur; Pembasmi kecoa; Pembasmi kuman untuk pertanian; Pembasmi nyamuk; Pembasmi rayap (termitisida);
Pembasmi semut; Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pembersih kulit medis antibakteri; Pencuci
tangan antibakteri; Penghilang noda cucian antibakteri dan antiseptik; Penghilang noda karpet antibakteri dan antiseptik;
Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Penyeka kapas untuk penggunaan medis; Penyeka yang diresapi antiseptik;
Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Sabuk untuk handuk sanitasi
(handuk); Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sediaan
disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan kebersihan untuk keperluan medis; Sediaan pembasmi tanaman beracun; Sediaan
penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegaran ruangan; Sediaan
untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan untuk pembasmi bakteri dan virus; Sediaan-sediaan farmasi dan
sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Sediaansediaan pharmasi untuk menanggulangi luka borok colitis; Sediaan-sediaan sanitasi yaitu pembersih luka anti bakteri;
Semprotan mulut mengandung obat; Spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan;
Tissue yang diresapi dengan alkohol untuk keperluan medis; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk
keperluan kebersihan; air anti-bakteri untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-alkohol); alkohol obat; alkohol untuk
penggunaan topikal; antiseptik; antiseptik untuk keperluan pertanian; bahan untuk penambal gigi; balm obat kaki; busa
pembersih tangan untuk desinfektan; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan sabun wangi; desinfektan semprot;
desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis; desinfektan untuk keperluan pertanian;
desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk peralatan dan
instrumen medis; disinfektan dalam bentuk semprotan; etil alkohol untuk keperluan farmasi; gel anti-adhesi untuk digunakan
dengan perangkat drainase luka; gel antibakteri; gel antiseptik topikal untuk hewan; gel pembersih kulit antibakteri berbasis
alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; handuk penyerap urin, serbet dan pembungkus atau amplop tetes untuk
penggunaan yang higienis; handuk sanitasi; handuk sarung tangan sanitasi sekali pakai dengan antiseptik; hasil-hasil farmasi;
isopropil alkohol untuk keperluan medis; kain kasa untuk keperluan medis; kain kasa untuk pembalut; kain pembersih diresapi
dengan desinfektan untuk tujuan kebersihan; kain yang diresapi dengan desinfektan; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas
penyerap; kapas untuk keperluan medis; krim kaki obat; krim ruam popok obat; lembaran kapas penyerap untuk tujuan medis;
liner sekali pakai untuk popok bayi; liner sekali pakai untuk popok inkontinensia; losion sanitasi tangan untuk desinfektan;
lotion ruam popok obat; lotion tangan antibakteri; lotion untuk merawat kaki atlet; makanan/minuman suplemen kesehatan;
obat pereda nyeri; obat semprot untuk luka bakar; obat untuk keringat kaki; obat-obatan; pembalut luka; pembasmi hama
tanaman; pembasmi kuman di udara dalam bentuk semprotan; pembersih antibakteri; pembersih kamar mandi desinfektan;
pembersih luka untuk penggunaan medis; pembersih mangkuk toilet desinfektan; pembersih medis untuk penyembuhan luka;
pembersih obat untuk kulit dan luka; pembersih tangan antiseptik; penghilang bau (selain untuk penggunaan pribadi);
penghilang bau di ruangan; penghilang bau pada kain; penghilang bau ruangan semprotan; penyeka yang diresapi dengan
desinfektan; perban cair antiseptik; perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; perban perekat
untuk luka kulit; perban untuk luka kulit; perban untuk membalut luka; perekat medis untuk luka mengikat; pita/plester perekat
untuk keperluan medis; plester; plester analgesik anti-inflamasi; plester bedah; plester medis dan bedah; plester tempel untuk
keperluan bedah; plester tempel untuk keperluan medis; plester tempel yang mengandung sediaan farmasi; plester untuk
keperluan medis dan kedokteran hewan; plester-plester yang mengandung obat; popok bayi; popok bayi sekali pakai; popok
berenang bayi; popok berenang sekali pakai untuk anak-anak dan bayi; popok celana bayi; popok dewasa; popok dewasa
sekali pakai; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk inkontinensia; popok sekali pakai untuk
inkontinensia; popok tekstil; popok untuk bayi dan inkontinensia; produk dan suplemen makanan kesehatan; sabun antibakteri;
sabun cuci untuk buah dan sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk
bayi; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; salep ruam popok obat;
salep untuk mengobati ruam popok; sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan; sediaan antiseptik;
sediaan antiseptik dan antibakteri untuk perawatan luka; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan farmasi
antibakteri; sediaan farmasi untuk luka; sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; sediaan pembasmi cacing/hama;
sediaan pembasmi serangga; sediaan penghilang bau udara; sediaan perawatan kaki untuk keperluan medis; sediaan sanitasi
untuk kebersihan pribadi, selain perlengkapan mandi; sediaan untuk digunakan dalam desinfektan; sediaan untuk membasmi
binatang perusak; sediaan untuk merawat kaki atlet; sediaan untuk pembasmi hama; sediaan untuk pengobatan luka bakar;
sediaan-sediaan untuk memberantas dan membasmi binatang perusak; semprotan anti serangga; semprotan anti-cetakan
untuk desinfektan; semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri; semprotan anti lalat, nyamuk dan serangga lainnya
untuk penggunaan pribadi; semprotan herbal untuk keperluan medis; semprotan hidung untuk keperluan medis; semprotan
obat untuk mulut; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; semprotan pendingin untuk keperluan medis; semprotan
pewangi udara; semprotan tenggorokan obat; semprotan-semprotan yang mengandung obat; serbuk herbal untuk larutan
detoksifikasi melalui perendaman kaki; solusi hidroalkohol untuk keperluan medis; spons obat untuk luka; spons yang diresapi
dengan desinfektan; suplemen makanan kesehatan; tissue diresapi dengan sediaan antibakteri; tisu antiseptik sekali pakai;
tisu basah antibakteri; tisu yang diresapi dengan desinfektan; zat antibakteri untuk keperluan medis===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: DID2021040097
: 15/06/2021 12:24:24
:
: LI, JIANSHENG

540 Etiket

: 8th Floor, United Building, No. 90, Anling 2nd Road, Huli District, Xiamen City, Fujian
Province
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

: Merek Kata
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Anchi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 9
: ===Alat Meteran; Alat Meteran dan alat Pengontrol; Alat penerima suara dan gambar video (Audio-Video) untuk home
theaters; Antena HDTV; Audio video visual; Baterai; Baterai tambahan untuk smartphone; Baterai untuk senter; Bel pintu
listrik; Booster antena; CD, DVD, dan media perekaman digital lainnya; CD-ROM kosong untuk merekam suara atau video;
Cakram padat video (VCD); Helm khusus latihan olahraga kriket; Helm olahraga; Kamera CCTV; Komputer; Kotak meteran
air; Kotak, tali dan rantai kacamata; METERAN ROLL; Pakaian kontrol kebakaran dan pakaian perlindungan terhadap api
untuk industri balap olahraga motor, yaitu—kemeja dan celana dalam, celana panjang, kemeja, jaket, jas, kaus kaki, sepatu,
sepatu bot, helm pengaman, kacamata, topi dan topi; Penguat suara; Pengukur amper; Peralatan keselamatan yaitu teknologi
penghalang termal yang digunakan pada topi keras dan helm pengaman; Peranti lunak aplikasi komputer untuk telepon pintar,
alat PDA dan komputer tablet, yaitu, peranti lunak untuk digunakan oleh pengemudi kendaraan dan penumpang untuk
mengakses, melihat, dan berinteraksi dengan dan mengunduh (download) konten informasi dan hiburan [sehubungan dengan
otomobil]; Peranti lunak komputer dan peranti lunak aplikasi komputer untuk digunakan di telepon genggam dan di kendaraan
bermotor untuk pengiriman dan penerimaan sinyal untuk memfasilitasi pembukaan kunci dan penguncian pintu dan sistem
pengamanan yang dikonfirmasi, memulai dan menghentikan mesin dan mengakses, mengelola dan mengendalikan sistem
kendaraan, termasuk sistem informasi, sistem hiburan, sistem kontrol iklim dan fungsi kendaraan[sehubungan dengan
otomobil]; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbang, pengukur,
sinyal, pemeriksaan (pengawasan), pertolongan jiwa dan pendidikan; Proyektor-proyektor multimedia untuk home theaters;
Relay untuk stasiun radio dan TV; Sarung, wadah dan tempat lensa kontak; Sekering untuk baterai kendraan; Sensor suhu
udara sekitar untuk kendaraan; Stabilizer listrik; adaptor daya; aki untuk sepeda listrik, baterai untuk senter; akumulator, listrik,
untuk kendaraan; alat dan instrumen keselamatan dan keamanan; alat kemudi, otomatis, untuk kendaraan; alat penerima
audio dan video; alat untuk memeriksa kecepatan kendaraan; alat untuk menguji rem kendaraan; alat untuk menguji transmisi
kendaraan; antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan perangkat elektronik, yaitu panel kontrol elektronik,
monitor, layar sentuh, remot kontrol, stasiun dok, konektor, sakelar, dan kontrol yang diaktifkan suara; antena; antena radio;
ballast untuk peralatan penerangan listrik; bantalan hidung kacamata; bantalan lutut untuk pekerja; bantalan rahang diadaptasi
khusus untuk helm pelindung olahraga; bantalan telinga khusus disesuaikan untuk helm olahraga pelindung; bantalan telinga
untuk bingkai kacamata; barang dari pakaian pelindung untuk dipakai oleh pengendara sepeda motor untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; barang-barang optik; baterai pengapian; baterai untuk kendaraan; benda pelindung pakaian
untuk dipakai oleh pengendara bermotor supaya terlindungi dari kecelakaan atau cedera, yaitu, sepatu bot keselamatan dan
sarung tangan keselamatan; benda pelindung pakaian untuk pengendara bermotor untuk melindungi dari kecelakaan atau
cedera, iradiasi dan api; bingkai kacamata; boot untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; compact disc
[audio-video]; dipstik kendaraan; display kepala-up untuk kendaraan bermotor; dudukan untuk kamera helm; earphone; engsel
untuk bingkai kacamata; equalizers [peralatan audio]; gelang (bands) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam
tangan; headphone; headset; headset dan helm virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game;
headset nirkabel untuk digunakan dengan smartphone; helm; helm berkendara; helm bisbol; helm hoki; helm kecelakaan;
helm kecelakaan untuk pengendara sepeda motor; helm las gelap otomatis; helm pelindung; helm pelindung untuk anak-anak;
helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung untuk pengendara; helm pelindung untuk pengendara sepeda; helm pelindung
untuk pengendara sepeda motor; helm pelindung untuk penggunaan militer; helm pelindung untuk tinju; helm pemukul bisbol;
helm penangkap bisbol; helm pengaman; helm penyolder; helm selam; helm sepeda; helm sepeda motor; helm skateboard;
helm ski; helm snowboarding; helm softball; helm untuk hoki es; helm untuk pengendara sepeda motor; helm untuk sepak bola
Amerika; indikator ketinggian air untuk kendaraan; indikator level oli untuk kendaraan; indikator tingkat bahan bakar untuk
kendaraan; jaket keselamatan; jaring untuk perlindungan terhadap kecelakaan; kabel dan konektor audio dan speaker listrik;
kabel kacamata; kabel listrik; kabel mikrofon; kabel starter untuk motor; kabel untuk telepon pintar (smartphones) dalam
bentuk jam tangan; kaca optik; kacamata; kacamata anti-silau; kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu;
kacamata korektif; kacamata pelindung; kacamata pelindung dari sinar matahari; kacamata pembesar [optik]; kacamata tahan
debu; kacamata untuk olahraga; kamera [fotografi]; kamera helm; kamera web; kawat tembaga, terisolasi; kerucut keamanan
jalan raya; klakson untuk pengeras suara; komputer, video dan disk game elektronik interaktif; konektor busi bulat; konektor
kabel listrik; kunci daya untuk kendaraan bermotor; kunci elektronik untuk kendaraan; kunci untuk kendaraan, listrik; lampu
keamanan helm [lampu keamanan berkedip]; lensa kacamata; lensa kontak; lensa optik; lensa untuk kamera; lensa untuk
topeng pelindung pekerja; loudspeakers; masker anti polusi untuk perlindungan pernapasan; masker debu; masker pelindung;
masker wajah yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga; mesin hitung dan penyortiran uang; mesin
hitung uang kertas; mesin pelurusan roda kendaraan; mesin penyeimbang ban untuk kendaraan darat; meter parkir
kendaraan; meter penjepit untuk mengukur arus listrik; meteran dan peralatan pengukur elektrik, magnetik dan
elektromagnetik; mikrofon; mixer video; monitor suhu untuk keperluan rumah tangga; motor AC atau DC kendaraan darat
(tidak termasuk bagian-bagiannya); optik; pakaian dan sarung tangan untuk digunakan dalam pengelasan untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian pelindung untuk keselamatan; panel instrumen sepeda motor; panel kontrol untuk
alarm keamanan; papan setrika; pelacak kendaraan gps; pelampung; pelampung cincin untuk digunakan dalam penyelamatan
air; pelindung body(body protector) untuk keselamatan; pelindung kepala untuk keselamatan; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] khusus diadaptasi untuk smartphone; pelindung leher untuk keselamatan; pelindung lutut
dan siku (elbow protector) untuk keselamatan; pelindung mata yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga;
pelindung untuk helm; pelindung wajah pelindung pekerja; pelindung wajah untuk helm pelindung; pembatasan keamanan,
selain untuk kursi kendaraan dan peralatan olahraga; pengisi daya untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam
tangan; pengukur bahan bakar; pengukur suhu untuk keperluan rumah tangga; penutup untuk smartphone; peralatan audio
kendaraan bermotor; peralatan display untuk kendaraan; peralatan keselamatan kendaraan, yaitu, monitor tekanan ban
elektronik; peralatan keselamatan, yaitu-- bantalan peredam getaran dan tali helm; peralatan nirkabel; peralatan pengukuran
elektronik; perangkat elektronik dijital yang dapat dipakai yang menggabungkan telepn pontar (smartphones) dalam bentuk
jam tangan; perangkat pelacak kendaraan; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor; peranti lunak untuk
telepon pintar yang memberi pengguna kemampuan untuk mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari
jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai [sehubungan dengan
otomobil]; program komputer; proyektor home theater; radio; radio kendaraan; router nirkabel; sabuk Keselamatan; sarung
pelindung untuk smartphone; sarung tangan asbes untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sarung
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tangan pelindung; segitiga peringatan kerusakan kendaraan; sel penyimpanan bahan bakar sebagai bagian struktural
kendaraan; sensor elektronik untuk mengukur radiasi matahari; sensor inframerah; sensor kecepatan; sensor solar untuk
kendaraan; sensor tingkat oli; sepatu pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; simulator mengemudi kendaraan untuk tujuan pelatihan; sinyal kabut,
tidak mudah meledak; sirene untuk kendaraan; sistem penguncian kendaraan; speaker; speedometer untuk kendaraan;
spidometer; stereo kendaraan; subwoofer untuk kendaraan; tali dagu untuk helm bisbol; tali dagu untuk helm hoki; tali dagu
untuk helm pelindung; tali dagu untuk helm pemukul baseball; tali dagu untuk helm sepak bola Amerika; tali dagu untuk helm
softball; tali dagu untuk helm untuk pengendara sepeda motor; tali pengaman, selain untuk tujuan kendaraan atau olahraga;
tape recorder; tas helm; televisi; termometer inframerah, bukan untuk keperluan medis; termometer rumah tangga; termostat
untuk kendaraan; termostat untuk mesin kendaraan; terpal keamanan; tongkat selfie digunakan sebagai aksesori smartphone;
tutup kepala menjadi helm pelindung; tutup pelindung yang diadaptasi untuk smartphone; wirelless portable speaker===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040098
: 15/06/2021 12:30:08
:
: RYAN AL VANDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUMAHAN VILLA BUKIT INDAH, BLOK B NO. 05, RT/RW 001/008, KEL,TELUK
TERING, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29461
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PUYOU
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: DOMINAN WARNA MERAH KOMBINASI WARNA PUTIH
: 37
: ===pemasangan produk desain interior===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040099
: 15/06/2021 12:39:09
:
: LI, JIANSHENG

540 Etiket

540 Etiket

: 8th Floor, United Building, No. 90, Anling 2nd Road, Huli District, Xiamen City, Fujian
Province
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: WTHB
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 22
: ===Jala Ikan; Tali (bukan karet, tidak untuk raket atau peralatan musik); Tali pengikat plastik; Tutus (Tali Dari Bambu); jaring
ikan untuk komersial; jaring rami; jaring serat kaca; jaringan; jerat [jaring]; kantong kain jala yang dilapisi plastik untuk
menanam tanaman dan pohon; sanada-himo (tali tambang dari Jepang); tali; tali berpilin; tali bungee; tali dan benang; tali
dipilin macramé; tali dipilin parasut; tali dipilin terbuat dari serat tekstil; tali jangkar; tali jerami; tali kaku; tali makramé; tali
menggantung pakaian; tali non-listrik, bukan dari logam; tali pegangan tangga; tali penambat non logam, tali layar; tali
pengepakan; tali pengikat nilon; tali pengikat ratchet yang terbuat dari bahan tekstil sintetik; tali pengikat yang terbuat dari
bahan tekstil sintetis; tali penyangga nilon untuk memegang pohon yang ditanam dalam posisi tegak; tali polypropylene untuk
mengamankan bundel; tali selempang; tali sintetis; tali sling kargo; tali tambang; tali terpal terbuat dari bahan tekstil sintetis;
tali tow; tali tow terbuat dari bahan tekstil sintetis; tali untuk penggunaan di laut; tali untuk tenda; tali, bukan dari logam; tas
jaring untuk penyimpanan; tenda dan terpal; tenda untuk berkemah; tenda, bukan untuk berkemah; terpal plastik serbaguna;
terpal plastik untuk digunakan sebagai kain lap===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040100
: 15/06/2021 12:40:38
:
: BlueScope Steel Limited

Alamat Pemohon

: Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: POM
: POM = singkatan dari Primer Only Material = hanya bahan primer

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 6
: ===Atap logam; Genteng dari logam; Lembar lindung atap dari logam; Lembar lindung dari logam untuk bangunan; Panel
langit-langit dari logam; Strip logam; bahan bangunan dari logam; baja dalam bentuk lembaran, pelat, foil dan gulungan; pagar
logam; ubin dinding logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040101
: 15/06/2021 12:47:49
:
: LI, JIANSHENG

540 Etiket

: 8th Floor, United Building, No. 90, Anling 2nd Road, Huli District, Xiamen City, Fujian
Province
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YESQ
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 11
: ===Alat pengeriting rambut (hair drayer), kipas angin, lampu infra untuk keperluan kecantikan dan lampu-lampu khusus untuk
kecantikan.; COP LAMPU KENDARAAN; Clean Out ( Alat Sanitari ); Floor Drain ( Alat Sanitari ); Instalasi penerangan,
pemanasan, penghasilan uap, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; LAMPU
HIAS; Lampu Blitz; Lampu LED; Lampu surya; Mesin lampu LED; Mesin–mesin pengeringan pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga dengan fungsi mensterilisasi, menghilangkan bau dan merawat
ketahanan lipatan pada pakaian; Oven dapur listrik; Oven, selain untuk penggunaan laboratorium; Penahan kap lampu;
RUMAH LAMPU KENDARAAN; Saluran air untuk kamar mandi; Selongsong lampu; Tudung ventilasi untuk oven; Tungku
masak [oven]; akuarium lampu; akumulator panas matahari; alat pendingin berbasis surya; alat penggoreng tanpa minyak (air
fryers); aparatus pengeringan tangan listrik untuk washrooms; aparatus untuk tujuan penerangan, pemanasan, pembangkit
uap, memasak, pendingin, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan sanitasi; bola lampu; bola pelampung untuk tangki toilet;
busur lampu; filter air; filter akuarium; filter kopi, listrik; fitting oven terbuat dari fireclay; fitting, berbentuk, untuk oven; gas
memasak oven; gas memasak oven untuk keperluan rumah tangga; industri oven memasak; instalasi AC; kamar mandi
tenggelam; kandang mandi; kap lampu; kap ventilasi untuk oven; keran untuk pipa; keran yang digunakan untuk kamar mandi;
kerangka struktural untuk oven; kolektor panas matahari [pemanasan]; kompor; kran untuk pipa dan pipa; lampu bertenaga
surya; lampu halogen; lampu keamanan; lampu lampu; lampu langit-langit; lampu meja; lampu pijar; lampu reflektor; lampu
sepeda; lampu sorot; lampu surya; lampu surya luar ruangan; lampu tembak; lampu untuk penggunaan outdoor; oven gas;
oven gigi; oven konveksi; oven listrik; oven memanggang; oven memasak; oven memasak komersial; oven memasak listrik;
oven memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; oven microwave; oven microwave [aparat memasak]; oven microwave
untuk keperluan industri; oven pemanggang roti listrik; oven pemanggang untuk keperluan rumah tangga; oven pizza; oven
roti; oven uap listrik dengan panas yang tinggi untuk keperluan rumah tangga; oven uap listrik dengan panas yang tinggi yang
memiliki fungsi oven microwave untuk keperluan rumah tangga; oven uap listrik untuk memanggang dengan panas yang tinggi
untuk keperluan rumah tangga; oven udara panas; oven, termasuk portabel; panel pengumpul panas matahari; pemanas air
tenaga surya; pemanas akuarium; pemanas bertenaga surya dan alat pendingin udara; pemanas kamar mandi; pemanas
minuman, listrik; pemasangan dan peralatan kamar mandi termasuk toilet; penerima energi surya; pengumpul panas matahari;
penyala gas untuk oven; peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanas, pendinginan, pembangkit uap, memasak,
pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi; peralatan kamar mandi; peralatan pemanas tenaga surya;
peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga, yaitu, oven pemanggang roti, kompor induksi elektromagnetik untuk
keperluan rumah tangga, roaster listrik, autoclave listrik, pemasak-pemasak (cookers) sup listrik; perlengkapan lampu;
perlengkapan lampu surya, yaitu, unit dan perlengkapan pencahayaan tenaga surya di dalam dan luar ruangan; perlengkapan
lampu, termasuk perlengkapan lampu bertenaga surya; pintu mandi; pipa boiler [tabung] untuk instalasi pemanas; pipa
fleksibel menjadi bagian dari instalasi mandi pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi pipa mandi; pipa fleksibel
menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi; sistem udara panas matahari untuk keperluan pemanasan; spit
pemanggang untuk oven; tangki air panas tenaga surya; tungku surya; bak cuci untuk dapur, cucian dan kamar mandi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040102
: 15/06/2021 12:49:13
:
: H. SYAMSURI SURYO ATMOJO

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DSN KRAJAN RT. 001 RW. 002 KEL. GONDORIYO KEC. JAMBU, Kabupaten
Semarang, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, hitam, putih
: 30
: ===teh; tepung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040103
: 15/06/2021 12:49:44
:
: PT. BINTANG CITRA INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CBD PLUIT TOWER PADMA LT. 6C, PLUIT, INDONESIA, 14440, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BODY'S SECRET
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 3
: ===Losion menghapus make-up; Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan penghapus perekat; amber [parfum];
ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran
untuk penggunaan pribadi; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; balsem, selain
untuk keperluan medis; basis make-up dalam bentuk pasta; basma [pewarna kosmetik]; batu tawas [astringen]; bedak tubuh
untuk keperluan kosmetik; bedak wajah longgar; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik;
body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk gigi dibasahi; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau; busa pembersih; cologne setelah bercukur; dandan; dasar untuk parfum
bunga; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; emulsi setelah bercukur; emulsi
tubuh untuk keperluan kosmetik; esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; foundation cair; garam mandi tanpa obat; gel
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat, selain untuk keperluan
medis; gel setelah dicukur; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; kain dan kertas abrasif; kit make-up; kit
make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons];
kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; krim after-shave (non-obat); krim antikerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim boot; krim kuku; krim
kuku untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pelembab, lotion dan gel; krim
pembersih [kosmetik]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang
bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; lapisan atas cat kuku; lapisan
dasar cat kuku; lembar abrasif; lilin boot; lilin mobil; lipstik; losion setelah bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik;
losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk tubuh; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion kulit pelembab [kosmetik];
lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pembersih non-obat;
lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion
untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan
wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dijual dalam bentuk compact;
make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts;
make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; maskara; masker pembersih mineral; masker pembersihan; masker tubuh;
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan
pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; memijat minyak dan lotion; minyak after-sun untuk keperluan
kosmetik; minyak almond; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik;
minyak kasturi [wewangian]; minyak mandi tanpa obat; minyak pijat; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; mizu-oshiroi
[foundation cair]; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk
keperluan medis; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; parfum cair; pasta abrasif; pasta gigi cair; pelembab antipenuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pemerah pipi
cair; pemoles bibir; pemutih kuku; pena cat kuku; penetral untuk pengeritingan permanen; penghilang cat kuku; penyegar
nafas; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata
palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk
membubuhkan rambut palsu; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab
[kosmetik]; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun cair; sabun cair untuk binatu;
sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah
dan tubuh; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi cair; sabun tubuh tanpa obat; salep kulit
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pelembab [kosmetik]; sediaan abrasif; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi mentol,
bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan menghapus make-up; sediaan pembersihan serba guna;
sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan
tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan
perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perbaikan kuku; sediaan tata rias; semir boot; semprotan antistatik untuk pakaian;
semprotan tubuh; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; stiker nail art; stiker seni tubuh; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab setelah bercukur; tempat
lipstik; tips kuku; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tongkat kapas serbaguna
untuk penggunaan pribadi; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; wewangian alami===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040104
: 15/06/2021 12:51:35
:
: ANDY WIDJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM KARTINI INDAH NO. 10 RT. 006 RW. 002 KEL. REJOSARI KEC.
SEMARANG TIMUR, Kota Semarang, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TRUSSINDO STEEL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, putih
: 6
: ===Rangka atap baja ringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040105
: 15/06/2021 13:00:04
:
: GABRIEL TRI SWASTONO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KENCANA INDAH III /26, RT 004/ RW 015, KEL. PONDOK PINANG, KEC.
KEBAYORAN LAMA, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JAVATRAIL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH TUA, PUTIH, KUNING
: 39
: ===Penyediaan informasi perjalanan, wisata, geografi dan tujuan, peta, perencanaan rute perjalanan, informasi lalu lintas,
parkir, dan kondisi jalan, dan arah untuk berkendara, berjalan kaki, bersepada, dan transit secara massal melalui komputer,
jaringan telekomunikasi, telepon selular, perangkat genggam dan perangkat navigasi nirkabel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040106
: 15/06/2021 13:07:02
:
: LI, JIANSHENG

540 Etiket

: 8th Floor, United Building, No. 90, Anling 2nd Road, Huli District, Xiamen City, Fujian
Province
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TIXX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Biru dan Putih
: 11
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Alat memasak; Alat pengeriting rambut (hair drayer), kipas angin, lampu infra untuk keperluan kecantikan dan lampulampu khusus untuk kecantikan.; COP LAMPU KENDARAAN; Clean Out ( Alat Sanitari ); Floor Drain ( Alat Sanitari ); Instalasi
penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi
kesehatan; LAMPU HIAS; Lampu Blitz; Lampu LED; Lampu surya; Mesin lampu LED; Mesin–mesin pengeringan pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga dengan fungsi mensterilisasi, menghilangkan bau
dan merawat ketahanan lipatan pada pakaian; Oven dapur listrik; Oven, selain untuk penggunaan laboratorium; Penahan kap
lampu; RUMAH LAMPU KENDARAAN; Saluran air untuk kamar mandi; Selongsong lampu; Tudung ventilasi untuk oven;
Tungku masak [oven]; akuarium lampu; akumulator panas matahari; alat memasak sous-vide, listrik; alat pendingin berbasis
surya; alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); aparatus pengeringan tangan listrik untuk washrooms; aparatus untuk tujuan
penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendingin, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan sanitasi; bola lampu;
bola pelampung untuk tangki toilet; busur lampu; filter air; filter akuarium; filter kopi, listrik; fitting oven terbuat dari fireclay;
fitting, berbentuk, untuk oven; gas memasak oven; gas memasak oven untuk keperluan rumah tangga; industri oven
memasak; instalasi AC; kamar mandi tenggelam; kandang mandi; kap lampu; kap ventilasi untuk oven; keran untuk pipa;
keran yang digunakan untuk kamar mandi; kerangka struktural untuk oven; kolektor panas matahari [pemanasan]; kompor;
kran untuk pipa dan pipa; lampu bertenaga surya; lampu halogen; lampu keamanan; lampu lampu; lampu langit-langit; lampu
meja; lampu pijar; lampu reflektor; lampu sepeda; lampu sorot; lampu surya; lampu surya luar ruangan; lampu tembak; lampu
untuk penggunaan outdoor; oven gas; oven gigi; oven konveksi; oven listrik; oven memanggang; oven memasak; oven
memasak komersial; oven memasak listrik; oven memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; oven microwave; oven
microwave [aparat memasak]; oven microwave untuk keperluan industri; oven pemanggang roti listrik; oven pemanggang
untuk keperluan rumah tangga; oven pizza; oven roti; oven uap listrik dengan panas yang tinggi untuk keperluan rumah
tangga; oven uap listrik dengan panas yang tinggi yang memiliki fungsi oven microwave untuk keperluan rumah tangga; oven
uap listrik untuk memanggang dengan panas yang tinggi untuk keperluan rumah tangga; oven udara panas; oven, termasuk
portabel; panci masak listrik untuk keperluan rumah tangga; panci, listrik; panel pengumpul panas matahari; pemanas air
tenaga surya; pemanas akuarium; pemanas bertenaga surya dan alat pendingin udara; pemanas kamar mandi; pemanas
minuman, listrik; pemasangan dan peralatan kamar mandi termasuk toilet; penerima energi surya; pengumpul panas matahari;
penyala gas untuk oven; peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanas, pendinginan, pembangkit uap, memasak,
pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi; peralatan kamar mandi; peralatan memasak, listrik, yaitu broiling
elektrik (electric broiling) dan panci panggangan (grill pans), griddles listrik [peralatan memasak] dan loyang (baking sheets)
untuk penggunaan di dalam dan di luar ruangan; peralatan pemanas tenaga surya; peralatan-peralatan electrothermic rumah
tangga, yaitu, oven pemanggang roti, kompor induksi elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga, roaster listrik, autoclave
listrik, pemasak-pemasak (cookers) sup listrik; perlengkapan lampu; perlengkapan lampu surya, yaitu, unit dan perlengkapan
pencahayaan tenaga surya di dalam dan luar ruangan; perlengkapan lampu, termasuk perlengkapan lampu bertenaga surya;
pintu mandi; pipa boiler [tabung] untuk instalasi pemanas; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi mandi pipa; pipa fleksibel
menjadi bagian dari instalasi pipa mandi; pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi; sistem udara
panas matahari untuk keperluan pemanasan; spit pemanggang untuk oven; tangki air panas tenaga surya; tungku surya; bak
cuci untuk dapur, cucian dan kamar mandi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040107
: 15/06/2021 13:08:30
:
: MOCH ADITYAWARMAN H

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL LOUHAN NO 3 WISMA SOOKO INDAH MOJOKERTO, Kabupaten Mojokerto,
Jawa Timur, 61361
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NEW HUMMER PRO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 25
: ===alas kaki===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2021040108
: 15/06/2021 13:10:21
:
: GE PING SOEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apartemen Pantai Mutiara, Tower Aru Lt. 25 / 5 - 3H, RT.010/RW.016, Kel. Pluit,
Kec. Penjaringan , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: L'ABEILLE + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 133 dari 623

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Biru, hitam, cokelat, putih.
: 12
: ===Bantalan penyerap keringat untuk kereta bayi; Kursi pengaman untuk bayi dan anak-anak untuk kendaraan;
Penutup kereta bayi; Selimut disesuaikan khusus untuk kereta dorong bayi; Tas disesuaikan untuk kereta bayi;
kap untuk kereta bayi; kereta bayi; kerudung untuk kereta bayi; sepeda untuk anak-anak; sepeda roda tiga;
tutup pelindung kereta bayi===
: DID2021040109
: 15/06/2021 13:13:35
:
: PT. ARISTA LATINDO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SINSE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & putih.
: 5
: ===Bahan pembasmi kuman; Busa tangan antibakteri; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk tangan tanpa
bilas air; Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Gel anti-bakteri; Gel antiseptik; Gel pembersih kulit antibakteri berbasis
chlorine dioxide; Gel untuk penggunaan sebagai pelumas pribadi; Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis; Kain
yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kapas batangan untuk keperluan medis;
Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang disterilkan; Karbol wangi pembasmi kuman; Kasa untuk membalut; Kertas
tissue diresapi dengan losion farmasi; Korek kuping untuk keperluan medis; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi
untuk keperluan medis (food suplement); Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman untuk kesehatan;
Obat Penghilang Rasa Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Obat Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada otot, sendi dan lutut;
Obat pembasmi biang keringat dan gatal-gatal; Obat pembasmi rumput; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati alergi,
inflamasi, nyeri, gangguan, dan gangguan gastrointestinal; Pembalut kebersihan wanita; Pembalut wanita; Pembasmi jamur;
Pembasmi kecoa; Pembasmi kuman untuk pertanian; Pembasmi nyamuk; Pembasmi rayap (termitisida); Pembasmi semut;
Pembersih kulit medis antibakteri; Pencuci tangan antibakteri; Penghilang noda cucian antibakteri dan antiseptik; Penghilang
noda karpet antibakteri dan antiseptik; Penyegar kain, penghilang bau pada kain, penghilang bau pada jok, penghilang bau
pada karpet; Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Penyeka kapas untuk penggunaan medis; Penyeka yang
diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Sabuk untuk
handuk sanitasi (handuk); Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci
piring; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan kebersihan untuk keperluan medis; Sediaan pembasmi tanaman
beracun; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegaran
ruangan; Sediaan uji yaitu mendeteksi obat-obatan dan alkohol untuk medis; Sediaan untuk pembasmi bakteri dan virus;
Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Sediaansediaan ilmu kebersihan; Sediaan-sediaan sanitasi yaitu pembersih luka anti bakteri; Semprotan mulut mengandung obat;
Spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Tissue yang diresapi dengan alkohol
untuk keperluan medis; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; air anti-bakteri
selain untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-alkohol); air anti-bakteri untuk keperluan industri (termasuk alkohol
dan non-alkohol); alas ganti popok, sekali pakai, untuk bayi; alkohol obat; alkohol untuk keperluan farmasi; alkohol untuk
penggunaan topikal; antiseptik; antiseptik untuk keperluan pertanian; bahan untuk penambal gigi; balm obat kaki; busa
pembersih tangan untuk desinfektan; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan permukaan; desinfektan sabun wangi;
desinfektan semprot; desinfektan untuk instrumen medis; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk
keperluan medis; desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk penggunaan
rumah tangga; desinfektan untuk peralatan dan instrumen medis; disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan serba guna;
etil alkohol untuk keperluan farmasi; gel anti-inflamasi; gel antibakteri; gel antiseptik topikal untuk hewan; gel pembersih kulit
antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; gelang anti nyamuk; handuk penyerap urin, serbet dan
pembungkus atau amplop tetes untuk penggunaan yang higienis; handuk sanitasi; handuk sarung tangan sanitasi sekali pakai
dengan antiseptik; hasil-hasil farmasi; isopropil alkohol untuk keperluan medis; kain kasa untuk keperluan medis; kain kasa
untuk pembalut; kain pembersih diresapi dengan desinfektan untuk tujuan kebersihan; kain yang diresapi dengan desinfektan;
kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas penyerap; kapas untuk keperluan medis; krim kaki obat; krim ruam popok obat;
lembaran kapas penyerap untuk tujuan medis; liner sekali pakai untuk popok bayi; liner sekali pakai untuk popok inkontinensia;
losion sanitasi tangan untuk desinfektan; lotion ruam popok obat; lotion tangan antibakteri; lotion untuk merawat kaki atlet;
makanan/minuman suplemen kesehatan; obat pereda luka bakar; obat pereda nyeri; obat semprot untuk luka bakar; obat
semprot untuk mengeringkan luka diabetes; obat untuk keringat kaki; obat-obatan; obat-obatan antibakteri; pembalut luka;
pembasmi hama tanaman; pembasmi kuman di udara dalam bentuk semprotan; pembersih antibakteri; pembersih kamar
mandi desinfektan; pembersih luka untuk penggunaan medis; pembersih mangkuk toilet desinfektan; pembersih medis untuk
penyembuhan luka; pembersih obat untuk kulit dan luka; pembersih tangan antiseptik; penghilang bau (selain untuk
penggunaan pribadi); penghilang bau di ruangan; penghilang bau ruangan semprotan; penyeka yang diresapi dengan
desinfektan; perban cair antiseptik; perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; perban perekat
untuk luka kulit; perban untuk luka kulit; perban untuk membalut luka; perekat medis untuk luka mengikat; pita/plester
penyerap untuk keperluan medis; pita/plester perekat untuk keperluan medis; plester; plester analgesik anti-inflamasi; plester
bedah; plester medis dan bedah; plester tempel untuk keperluan bedah; plester tempel untuk keperluan medis; plester tempel

740

Halaman 134 dari 623

yang mengandung sediaan farmasi; plester untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; plester-plester yang mengandung
obat; popok bayi; popok bayi sekali pakai; popok berenang bayi; popok berenang sekali pakai untuk anak-anak dan bayi;
popok celana bayi; popok celana dewasa untuk orang yang tidak bisa menahan buang air kecil/besar; popok dewasa; popok
dewasa sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; popok sekali pakai selulosa
untuk inkontinensia; popok sekali pakai untuk inkontinensia; popok tekstil; popok untuk inkontinensia; produk dan suplemen
makanan kesehatan; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit
antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah;
sabun tangan obat; salep ruam popok obat; salep untuk mengobati ruam popok; sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk
penggunaan hewan; sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan antibakteri untuk perawatan luka; sediaan dan semprotan anti
alergi; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi untuk luka; sediaan
farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan
produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; sediaan pembasmi cacing/hama; sediaan
pembasmi serangga; sediaan penghilang bau udara; sediaan perawatan kaki untuk keperluan medis; sediaan sanitasi untuk
kebersihan pribadi, selain perlengkapan mandi; sediaan untuk digunakan dalam desinfektan; sediaan untuk merawat kaki
atlet; sediaan untuk pembasmi hama; semprot antiseptik topikal untuk hewan; semprotan anti serangga; semprotan anticetakan untuk desinfektan; semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri; semprotan anti lalat, nyamuk dan serangga
lainnya untuk penggunaan pribadi; semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan pembersih tangan untuk
desinfektan; semprotan pendingin untuk keperluan medis; semprotan pewangi udara; semprotan tenggorokan obat;
semprotan-semprotan yang mengandung obat; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui perendaman kaki; solusi
hidroalkohol untuk keperluan medis; spons obat untuk luka; spons yang diresapi dengan desinfektan; suplemen makanan
kesehatan; tissue diresapi dengan sediaan antibakteri; tisu antiseptik sekali pakai; tisu basah antibakteri; tisu disinfektan sekali
pakai; tisu yang diresapi dengan desinfektan; zat antibakteri untuk keperluan medis===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021040110
: 15/06/2021 13:13:56
:
: IDAYANTI ROSITA DS

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Surya Asih II/M-18, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat
: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
: Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HOLLYROSE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan putih.
: 35
: ===Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Toko yang menjual kosmetik; layanan
eceran atau grosir untuk kosmetik; penjualan ritel dan grosir kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040111
: 15/06/2021 13:15:06
:
: Ika Agustina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp Pitara RT 06 RW 15 No. 21 Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat,
16436
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GenZy
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hijau dan Hitam
: 29, 30
: ===buah-buahan dan sayuran kering===
===Bumbu; bumbu; bumbu dan bumbu; bumbu olahan [bumbu]; saus bumbu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040112
: 15/06/2021 13:20:03
:
: LI, JIANSHENG

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: 8th Floor, United Building, No. 90, Anling 2nd Road, Huli District, Xiamen City, Fujian
Province

Halaman 135 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BEIGE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 20
: ===Dekorasi permukaan, bukan dari logam, produk jadi yang terbuat dari kertas cetak dan imprenasi atau foil plastik untuk
digunakan dalam konstruksi perabotan, desain interior, konstruksi kendaraan, dan bidang terkait; Furniture untuk rumah,
kantor, dan taman; Keperluan kantor [perabot]; Kereta makanan (perabot); Kursi perabot kantor; Lis tutup tepi, profil, kerei
gulung untuk perabotan, bukan dari logam dan bukan dari tekstil; Meja [Perabotan]; Meja cuci muka (perabot rumah tangga);
Meja modular [perabot]; Pembuat perabot kayu; Penyekat perabot dari kayu; Perabot rumah tangga yang berbahan
aluminium; Perabot sekolah; Perabotan luar ruangan; Perabotan plastik untuk taman; Perabotan rumah, bagian untuk
perabotan, bingkai, khususnya kayu dan bahan penggantinya, atau plastik; Perlengkapan perabot bukan dari logam; Pintu
untuk perabot; Rak meja [perabot]; Rak-rak untuk perabot; Roda perabot bukan dari loga; Sandaran tangan [Perabotan];
bangku gergaji [perabot]; bangku wakil [furniture]; bangku wakil [perabot] dari logam; bangku wakil [perabot], bukan dari
logam; batang gorden; cabinet [perabot]; cermin [perabot]; display tempat pembelian [perabot]; furniture / perabot rumah
tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; futon [perabot]; gantungan handuk [furniture]; gerbang
anjing dari logam [perabot]; gerbang keselamatan, bukan dari logam, untuk bayi, anak-anak, dan hewan peliharaan [perabot];
gerbang pengaman dari logam untuk bayi, anak-anak, dan hewan peliharaan [perabot]; gerbong makan malam [furniture];
gerobak menara logam beroda yang khusus disesuaikan untuk komputer [perabot]; gerobak untuk komputer [perabot]; kaca
bingkai; kotak alat, bukan dari logam [perabot]; kursi [perabot]; kurung, bukan dari logam, untuk perabotan; laci kabinet di
bawah wastafel untuk instalasi kamar mandi [perabot]; layar terbuat dari pengganti buluh atau buluh [furniture]; lemari
[perabot]; lemari indeks [furniture]; lemari komputer [perabot]; meja pajangan [perabot]; meja rias [perabot]; partisi kantor
berdiri bebas [perabot]; partisi kantor bergerak [furniture]; patio furniture dari kayu; patio furniture dari logam; patio furniture
dari plastik; pelindung bumper untuk perabotan; perabot dapur yang dibuat khusus; perabot komputer; perabot pantai; perabot
rak bagasi; perabot rumah tangga; perabot sekolah; perabot-perabot rumah dari kayu, gabus, rumput, buluh rotan, tanduk,
tulang, gading, baleln, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari
plastik; perabotan; perabotan dapur; perabotan kantor; peti alat, bukan dari logam [perabot]; potongan tepi kayu atau plastik
untuk penggunaan dengan perabotan; rak [perabot]; rak anggur [perabot]; rak anggur [perabot] bukan dari logam; rak anggur
[perabot] dari logam; rak kayu [perabot]; rak kertas [perabot]; rak konsinyasi [perabot]; rak logam [perabot]; rak modular
[perabot]; rak pakaian [perabot]; rak perabot untuk penyimpanan cd; rol gorden; sandaran kepala [perabot]; tarikan batu untuk
lemari, laci dan perabot; tarikan keramik untuk lemari, laci dan perabot; tepi plastik untuk perabotan; tirai (perabot); tirai jendela
dalam ruangan [perabot]; trestles [perabot]; troli [perabot]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040113
: 15/06/2021 13:20:19
:
: Fita Anjarsari

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dsn. Wonorejo RT/RW 001/003, Kelurahan Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten
Blitar, Jawa Timur, 66187
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Hazza
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam – Putih
: 3
: ===Pewangi badan (kosmetik); body lotion untuk keperluan kosmetik; deodoran untuk perawatan tubuh; eau de toilette; gel
untuk mandi pancuran (shower); gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak,
concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem
bibir, cat kuku; krim wajah [kosmetik]; parfum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021040114
: 15/06/2021 13:20:38
:
: JESICA GRACIA SANTOSO, MELYN MARISSA

Alamat Pemohon

: Puri Widya Kencana J-5/10, Surabaya

740

540 Etiket

Halaman 136 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MICHUU Korean Food and Coffee
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu
: 43
: ===Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, termasuk jasa
restoran yang bisa dibawa pulang; Layanan menjemput makanan; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran Prasmanan;
Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa memasak makanan; layanan
kafe, bistro, dan restoran; layanan rantai restoran; layanan restoran cepat saji; mengambil layanan makanan cepat saji;
menyediakan makanan dan minuman; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman;
persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; pusat makanan/jajan;
restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji
dan layanan 24 jam; restoran, bar, dan layanan lounge koktail===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040115
: 15/06/2021 13:21:22
:
: GE PING SOEN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apartemen Pantai Mutiara, Tower Aru Lt. 25 / 5 - 3H, RT.010/RW.016, Kel. Pluit,
Kec. Penjaringan , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: L'ABEILLE + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hitam, cokelat, putih.
: 20
: ===Box bayi; Furnitur untuk anak-anak; Keset untuk bayi; alat untuk membantu bayi berjalan; bantal anti-roll untuk bayi; bantal
dukungan kepala untuk bayi; bantal guling; buaian berbentuk keranjang untuk bayi; furnitur untuk bayi dan remaja; kursi
booster untuk anak-anak; kursi disesuaikan untuk bayi; kursi mandi untuk bayi; playpens untuk bayi; tempat duduk dan tempat
tidur untuk bayi yang dapat dinaik-turunkan serta dapat berayun-ayun yang dilengkapi mainan gantung; tempat tidur bayi;
tempat tidur untuk anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040116
: 15/06/2021 13:22:46
:
: PT. GRAVITY HOTEL INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKO GREEN GARDEN BLOK A14 NO. 36, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GRAVITY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35
: ===Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort
kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep
timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan
bangunan pemukiman untuk orang lain; Pengelolaan laporan proyek bisnis; informasi dan konsultasi manajemen bisnis;
pengiklanan penyewaan properti liburan untuk orang lain===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: JID2021040117
: 15/06/2021 13:23:26
:

540 Etiket

Halaman 137 dari 623

730

Nama Pemohon

: MUHAMMAD AGUNG ASHARI R.

Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. DG. TATA LR. SLB KOMP. PONDOK LESTARI BLOK E1 NO.12 KELURAHAN
BONTODURI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan, 90224
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: erbesaR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU
: 43, 44
: ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Kafe kopi; Layanan restoran yang diberikan dalam
kerangka kerja waralaba; layanan kafe, bistro, dan restoran; warung kopi===
===Layanan tukang cukur; layanan salon rambut (hair shops); layanan terapi bekam; pijat refleksi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040118
: 15/06/2021 13:29:14
:
: PT. SUNJOY AGRO INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Tempo Scan Tower, Regus, LT. 32 Suite S - 06 Jl. Hr. Rasuna Said Kav. 3 4 , Kel.
Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Rowsong
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 5
: ===fungisida; herbisida; insektisida; pestisida===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040119
: 15/06/2021 13:32:03
:
: LI, JIANSHENG

540 Etiket

540 Etiket

: 8th Floor, United Building, No. 90, Anling 2nd Road, Huli District, Xiamen City, Fujian
Province
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FPS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 14
: ===BATANG LEMPENGAN DARI LOGAM MULIA; Ban jam tangan; Gelang jam dan gelang; Lempengan permukaan [jam dan
pembuatan jam]; Logam mulia dan campuran logam mulia; MEISN JAM; Perhiasan dan batu mulia; arloji; bagian komponen
untuk jam dan arloji; bandul [jam- dan pembuatan jam]; barang-barang dari perhiasan imitasi; batu imitasi untuk membuat
perhiasan; batu permata; benang dari logam mulia [perhiasan]; bros perhiasan; cincin [perhiasan]; cincin perhiasan;
gantungan kunci; gelang [perhiasan]; gelang kaki [perhiasan]; jam; jam alarm; jam digital; jam dinding; jam tangan; jepit untuk
perhiasan; kaca jam tangan; kalung [perhiasan]; kancing [perhiasan]; klip syal menjadi perhiasan; kotak perhiasan; liontin
[perhiasan]; manik-manik untuk perhiasan; medali [perhiasan]; ornamen perhiasan; peniti hias bros (perhiasan); perhiasan;
perhiasan berlian; perhiasan emas; perhiasan giok; perhiasan tiruan; pin [perhiasan]; rantai jam tangan; rantai perhiasan;
sabuk [perhiasan]; salib [perhiasan]; tali jam tangan; tempat jam===

Halaman 138 dari 623

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040120
: 15/06/2021 13:33:11
:
: PT. GRAVITY HOTEL INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKO GREEN GARDEN BLOK A14 NO. 36, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GRAVITY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 36
: ===Jasa advis terkait investasi dalam real estate, aset terkait real estate, hutang terkait real estate dan sekuritas yang
didukung oleh real estate, aset terkait real estate atau utang terkait real estate; Jasa akuisisi dan manajemen tanah dan
bangunan pemukiman yang berkaitan dengan pusat data; Jasa manajemen dan valuasi real estat; Jasa pembuatan perjanjian
surat kuasa jual (listing) berganda lahan yasan/realestat; Jasa penasihat yang berhubungan dengan real estat; Jasa real estat,
yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti perumahan; Layanan manajemen
real estat untuk pihak lain; Layanan real estat yang berkaitan dengan penjualan, pembelian dan penyewaan real estat,
apartemen dan tempat tinggal; Pembagian waktu real estat; Penelitian yang berkaitan dengan real estat perumahan dan
komersial; Penilaian real estat; Survei real estat; akuisisi real estat untuk orang lain; broker asuransi real estat; broker real
estat; broker real estat, layanan manajemen dan penilaian; evaluasi keuangan real estat; informasi asuransi real estat;
investasi Real Estate; investasi keuangan di bidang real estat; jasa agen lahan yasan/realestat tempat tinggal; jasa agen real
estat; jasa agen real estat untuk penyewaan gedung; jasa agen real estat untuk penyewaan properti; jasa agen real estat
untuk penyewaan tanah; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan bangunan; jasa agen real estat
yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan tanah; jasa agen real estate, manajemen, administrasi dan layanan
penilaian; jasa akuisisi real estat; jasa evaluasi keuangan untuk tujuan asuransi, perbankan dan real estat; jasa investasi real
estat dalam bentuk pembelian dan penjualan real estat untuk orang lain; jasa lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan
pengelolaan investasi properti; jasa lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan penjualan, pembelian dan sewa guna usaha
lahan yasan/realestat; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan tanah; jasa manajemen lahan
yasan/realestat yang berkaitan dengan gedung kantor; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan pusat
perbelanjaan; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan tempat ritel; jasa manajemen real estat yang
berkaitan dengan bangunan komersial; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan kompleks bangunan; jasa
manajemen real estat yang berkaitan dengan penggunaan bersama real estat yang disewakan untuk jangka waktu tertentu;
jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan tempat
industri; jasa manajemen untuk real estate; jasa pengadaan jasa lahan yasan/realestat untuk orang lain; jasa penyewaan
kantor [lahan yasan/realestat]; jasa penyewaan real estat; jasa perwalian properti lahan yasan/real estat; jasa pinjaman dan
hipotek real estate; jasa sindikasi lahan yasan/realestat; jasa wali lahan yasan/realestat; keuangan, investasi dan manajemen
aset real estat; konsultasi asuransi real estat; konsultasi keuangan di bidang broker real estat; konsultasi keuangan yang
berkaitan dengan investasi real estat; konsultasi manajemen real estat; konsultasi real estat; layanan agen real estat yang
berkaitan dengan mencari apartemen untuk orang lain; layanan broker real estat yang berkaitan dengan pembebasan lahan;
layanan daftar real estat; layanan daftar real estat untuk sewa perumahan dan sewa apartemen; layanan escrow real estat;
layanan kepercayaan investasi real estat; layanan konsultasi kepercayaan investasi real estat; layanan listing real estat untuk
apartemen, kondominium, villa, dan kabin; layanan manajemen kepercayaan investasi real estat; layanan manajemen
kondominium hotel; layanan manajemen real estat yang berhubungan dengan properti kondominium dan properti hotel;
layanan manajemen real estat dan properti; layanan manajemen real estat yang berkaitan dengan pembagian waktu; layanan
manajemen real estat yang berkaitan dengan tempat hiburan; layanan pembaruan sewa real estat; layanan penyerahan sewa
real estat; layanan pinjaman real estat; layanan real estat yang berkaitan dengan pembelian real estat; manajemen aset
keuangan untuk kondominium hotel; manajemen bangunan [layanan real estat]; manajemen investasi real estat; manajemen
kepercayaan estat; manajemen keuangan proyek real estat; manajemen pasar (real estat); manajemen proyek untuk proyek
real estat; manajemen real estat; manajemen real estat bagi apartemen yang digunakan untuk berlibur, kondominium, vila,
dan kabin; manajemen real estat dan perumahan; manajemen real estat dari komunitas pensiun; manajemen real estat dari
properti sewaan; manajemen real estat properti komersial; manajemen rumah (real estat); memberikan daftar real estat dan
informasi real estat melalui Internet; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui database komputer;
memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui situs web; memberikan informasi di bidang real estat melalui
Internet; memberikan informasi real estat; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti dan tanah;
memberikan informasi terkait penilaian real estat; memberikan informasi terkait sumbangan amal sebagai bagian dari
perencanaan perumahan; memberikan informasi yang berkaitan dengan urusan real estat melalui Internet; memberikan saran
yang berkaitan dengan investasi real estat; pembiayaan real estat; penilaian real estat; penilaian real estat untuk keperluan
pajak; penjaminan asuransi real estat; penyediaan informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan layanan akuisisi
dan manajemen tanah dan bangunan pemukiman terkait dengan pusat data, penyewaan ruang untuk pusat data, dan
manajemen bangunan; penyewaan dan pengelolaan residensial kondominium bagi pihak lain yang berlokasi di dalam
pengembangan hotel; penyewaan toko yang bebas bea [real estate]; urusan real estat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021040121
: 15/06/2021 13:33:59
:

540 Etiket

Halaman 139 dari 623

730

Nama Pemohon

: GE PING SOEN

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apartemen Pantai Mutiara, Tower Aru Lt. 25 / 5 - 3H, RT.010/RW.016, Kel. Pluit,
Kec. Penjaringan , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: L'ABEILLE + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, kuning, putih, hitam, biru.
: 20
: ===Box bayi; Furnitur untuk anak-anak; Keset untuk bayi; alat untuk membantu bayi berjalan; bantal anti-roll untuk bayi; bantal
dukungan kepala untuk bayi; bantal guling; buaian berbentuk keranjang untuk bayi; furnitur untuk bayi dan remaja; kursi
booster untuk anak-anak; kursi disesuaikan untuk bayi; kursi mandi untuk bayi; playpens untuk bayi; tempat duduk dan tempat
tidur untuk bayi yang dapat dinaik-turunkan serta dapat berayun-ayun yang dilengkapi mainan gantung; tempat tidur bayi;
tempat tidur untuk anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040122
: 15/06/2021 13:37:41
:
: PT. Tigris Integra Prima

540 Etiket

: Jl. Mangga Dua Raya Blok F No. 9, RT. 013 RW. 013,
Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MADJA
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 32
: ===Bir; Bir jahe dari minuman jus jahe; Konsentrat jus buah; Konsentrat untuk membuat minuman; Minuman non-alkohol,
yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman sari buah; Minuman soda;
Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman buah; air mineral [minuman]; air mineral dengan rasa;
air minum dalam kemasan; air minum dengan rasa; air minum suling; air soda; air soda (berkarbonasi); bir jahe; bir jahe tanpaalkohol; esensi untuk membuat air mineral berasa, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk membuat minuman; jus
anggur; jus buah; jus buah campuran; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan;
minuman berenergi; minuman buah; minuman isotonik; minuman ringan; minuman tanpa-alkohol; minuman, yaitu, air minum,
air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman
penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; serbuk digunakan dalam persiapan
minuman berbahan dasar buah; sirup untuk membuat limun; sirup untuk minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040123
: 15/06/2021 13:38:55
:
: PT. ARISTA LATINDO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SANICARE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & putih.
: 10
: ===Alas tilam steril (pembedahan); Alat Potong Spuit (alat suntik) untuk keperluan medis; Alat pengukur tekanan darah arteri;
Alat suntik untuk keperluan medis; Alat suntik untuk mengambil cairan dari tubuh; Alat tes kehamilan; Benang bedah; Jarum
penjahit luka; Jarum suntik medis; Jas untuk operasi; Lampu untuk penyinaran diruang operasi (operating lamp); Masker
bedah ber-filter tinggi; Masker bedah sekali pakai; Masker bedah yang dapat dipakai ulang; Masker medis; Masker wajah

740
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untuk penggunaan medis; PERLAK BAYI; Pakaian untuk ruang operasi; Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse cap);
Perlak untuk bayi yang tidak berdaya untuk buang air kecil atau besar; Sarung tangan karet untuk untuk tujuan medis; Sarung
tangan lateks obgyn untuk keperluan medis; Sarung tangan lateks untuk keperluan bedah; Sarung tangan lateks untuk
keperluan medis; Sarung tangan pelindung untuk tujuan bedah; Sarung tangan pelindung untuk tujuan medis; Sarung tangan
pemeriksaan untuk tujuan medis; Sarung tangan untuk keperluan medis; Stethoscope; Thermometer; Tilam di bawah sprei
untuk tempat tidur orang sakit; alat kontrasepsi; alat pengukur tekanan darah; alat suntik obat; benang untuk tujuan medis;
filter untuk masker pernapasan untuk penggunaan medis; gunting untuk operasi; jarum bedah; jarum biopsi; jarum suntik;
jarum suntik insulin; jarum suntik sekali pakai untuk tujuan medis; jarum suntik spinal; jarum suntik untuk injeksi; jarum suntik
untuk tujuan medis; jarum untuk tujuan medis; kateter; kateter balon; kateter bedah; kateter medis; kateter vena sentral;
kondom; kondom urin, sarung uri, kateter kondom, sabuk ostomy; kontainer terutama disesuaikan untuk pembuangan jarum
suntik; masker bedah; masker oksigen untuk keperluan medis; masker pelindung hidung untuk penggunaan medis; masker
pelindung mulut untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk
perlindungan terhadap infeksi virus; masker pernapasan anak untuk tujuan medis; masker pernapasan pelindung untuk
aplikasi bedah; masker pernapasan pelindung untuk penggunaan bedah; masker pernapasan pelindung untuk pernapasan
buatan; masker pernapasan pelindung untuk tujuan bedah; masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker
pernapasan untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi debu untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi jamur;
masker sanitasi untuk isolasi kuman; masker sanitasi untuk melindungi terhadap infeksi virus; masker sanitasi untuk tujuan
isolasi virus; masker sanitasi untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk tujuan serbuk sari isolasi; masker untuk digunakan
oleh tenaga medis; masker wajah untuk penggunaan bedah; masker wajah untuk penggunaan bedah untuk perlindungan
antibakterial; masker wajah untuk tujuan sanitasi; monitor tekanan darah; pakaian kompresi pasca-operasi; penutup sepatu
bedah; peralatan dan instrumen medis untuk digunakan dalam operasi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi darurat;
peralatan medis untuk menempatkan dan mengamankan kateter; sarung tangan bedah; sarung tangan karet untuk tujuan
bedah; sarung tangan karet untuk tujuan medis; sarung tangan kompresi; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan bedah;
sarung tangan untuk pemeriksaan medis; sarung tangan untuk tujuan medis; sepatu ortopedi; sepatu untuk tujuan medis;
tabung untuk digunakan dengan kateter; wadah secara khusus disesuaikan untuk pembuangan instrumen medis, jarum suntik,
dan limbah medis terkontaminasi lainnya===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040124
: 15/06/2021 13:40:19
:
: GE PING SOEN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apartemen Pantai Mutiara, Tower Aru Lt. 25 / 5 - 3H, RT.010/RW.016, Kel. Pluit,
Kec. Penjaringan , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: L'ABEILLE + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, kuning, putih, hitam, biru.
: 12
: ===Bantalan penyerap keringat untuk kereta bayi; Kursi pengaman untuk bayi dan anak-anak untuk kendaraan;
Penutup kereta bayi; Selimut disesuaikan khusus untuk kereta dorong bayi; Tas disesuaikan untuk kereta bayi;
kap untuk kereta bayi; kereta bayi; kerudung untuk kereta bayi; sepeda untuk anak-anak; sepeda roda tiga;
tutup pelindung kereta bayi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040125
: 15/06/2021 13:50:54
:
: PT. GRAVITY HOTEL INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKO GREEN GARDEN BLOK A14 NO. 36, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GRAVITY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 43
: ===Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan
akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa konsultasi sehubungan dengan
fasilitas hotel; Jasa penyediaan akomodasi hotel sementara; Jasa perkemahan [pondok untuk berlibur]; Jasa reservasi hotel,
penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan voucher kamar hotel baik secara
individu atau berkelompok; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Layanan biro

740
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akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan hotel yang berupa program penghargaan insentif; Layanan pemesanan dan layanan
reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi;
Penyediaan akomodasi hotel; Perhotelan; hotel yang diperpanjang tinggal; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering;
hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa agen perjalanan untuk membuat
reservasi hotel; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi hotel; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat
pemesanan akomodasi dan hotel; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa biro akomodasi [hotel, rumah
kos]; jasa hotel khusus yang diberikan sebagai bagian dari suatu program untuk tamu hotel yang sering berkunjung; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa katering hotel; jasa penerima tamu, yaitu
mengatur reservasi makanan dan reservasi hotel; layanan agen untuk pemesanan akomodasi hotel; layanan akomodasi hotel;
layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp liburan; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk
hotel, rumah kos atau sejenisnya]; layanan hotel; layanan hotel dan motel; layanan hotel dan restoran; layanan hotel hewan
peliharaan; layanan hotel liburan; layanan hotel resor; layanan hotel untuk pelanggan pilihan; layanan hotel, bar dan restoran;
layanan hotel, motel dan resor; layanan hotel, motel, dan rumah kos; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel,
restoran, kafe dan bar; layanan informasi hotel; layanan lounge hotel; layanan pariwisata medis menjadi pemesanan atau
pemesanan hotel atau akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan pemesanan dan pemesanan
untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan kamar hotel; layanan pemesanan kamar hotel secara
online; layanan pemesanan untuk akomodasi hotel untuk orang lain; layanan pemesanan untuk hotel; layanan reservasi hotel
dan restoran; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet; memberikan informasi online terkait pemesanan hotel;
memberikan informasi yang berkaitan dengan hotel; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; membuat
reservasi hotel untuk orang lain; mengatur akomodasi hotel; menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan
akomodasi hotel; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos; menyediakan fasilitas pameran di hotel;
menyediakan fasilitas perkemahan; menyediakan layanan hotel dan motel; menyediakan pemesanan kamar dan layanan
pemesanan hotel; menyediakan penginapan sementara di kamp liburan; menyewakan ruang serba guna di hotel-hotel untuk
mengadakan seminar; pemesanan akomodasi perkemahan; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan
tempat restoran; pemesanan hotel; pemesanan kamar hotel untuk wisatawan; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk
pihak lain; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang
berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi hotel; penyediaan informasi secara pribadi mengenai hotel melalui
Internet; penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara; penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk
wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel dan akomodasi
sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan reservasi kamar hotel dan
akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi untuk hotel
dan restoran melalui suatu website; penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan jaringan
informasi global; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang
restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan informasi
global; penyewaan furnitur untuk hotel; penyewaan handuk untuk hotel; penyewaan penutup lantai untuk hotel; reservasi
akomodasi hotel; reservasi akomodasi hotel dan makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan rumah kos; reservasi
dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040126
: 15/06/2021 13:54:22
:
: LI, JIANSHENG

540 Etiket

: 8th Floor, United Building, No. 90, Anling 2nd Road, Huli District, Xiamen City, Fujian
Province
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JOYRIDER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 18
: ===Dompet paspor; Kulit dan kulit imitasi; Kulit dan kulit imitasi, kulit binatang dan kulit binatang imitasi; Pegangan tas;
Penutup tas; Tas bayi; Tas kosmetik; Tas pinggang; bingkai payung; cincin payung; dompet; dompet kartu; dompet kunci;
dompet serbaguna [tas]; kerangka tas; koper dan tas jinjing; payung; rantai dompet; tali untuk dompet [tas]; tas *; tas belanja;
tas bepergian; tas beroda; tas kulit imitasi; tas lipat; tas make-up; tas olahraga; tas rajut; tas sekolah; tas suvenir; tas tangan;
tas troli; tas untuk payung; tas untuk penerbangan; tongkat payung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040127
: 15/06/2021 13:54:35
:
: GE PING SOEN

540 Etiket

: Apartemen Pantai Mutiara, Tower Aru Lt. 25 / 5 - 3H, RT.010/RW.016, Kel. Pluit,
Kec. Penjaringan , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Halaman 142 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: L'ABEILLE + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hitam, cokelat, putih.
: 28
: ===Alat permainan edukasi; Balon mainan; Mesin latihan fisik; Ornamen dan dekorasi pohon Natal; Peralatan olah raga; Sirip
untuk berenang; Struktur gedung mainan; alat dan mesin bowling; alat untuk memancing; ayunan; ayunan bayi; barangbarang senam dan olahraga; bermain tikar untuk digunakan dengan kendaraan mainan [mainan]; blok bangunan [mainan];
blok mainan; bola bowling; bola mainan; bola permainan; bola untuk permainan; boneka (dolls); botol susu boneka; busa
mengapung untuk berenang; game ruang tamu; gelembung sabun [mainan]; gemerincing untuk bayi; hadiah-hadiah kecil
untuk pesta; jaket renang; jaring pendaratan untuk pemancing; jarum untuk pompa untuk menggembungkan bola untuk game;
kamar boneka; kendaraan mainan; kolam renang [artikel bermain]; kosmetik bermain anak-anak dari plastik; kostum boneka;
kotak peralatan pancing [alat memancing]; kuda goyang; layar kamuflase [barang-barang olahraga]; mainan *; mainan
elektronik; mainan peluit; mainan pendidikan; mainan pintar; mainan untuk bayi; mainan, permainan, alat permainan dan alatalat permainan dan hadiah kecil; mata kail pancing; mobil mainan; otopet mainan; pakaian boneka; panah mainan; papan
berenang; pelindung lutut [artikel olahraga]; pengapung untuk berenang; peralatan untuk senam; permainan bangunan;
permainan catur; permainan dalam ruangan; permainan gelang; permainan papan; perosotan (mainan); pistol mainan; pita
penahan keringat (barang olahraga); pompa disesuaikan secara khusus untuk digunakan dengan bola untuk game; ponsel
mainan; puzzle; puzzle potongan gambar; raket; rumah bermain anak-anak; sabuk renang; sepatu roda; sepeda roda tiga
untuk anak-anak untuk digunakan sebagai mainan; sepeda roda tiga untuk bayi [mainan]; set ayunan; set bulu tangkis; skuter
[mainan]; tiket lotere tercetak; tongkat mainan; trek balap plastik [mainan]; unit permainan elektronik genggam yang
disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040128
: 15/06/2021 13:54:56
:
: PT. ARISTA LATINDO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SENSILINE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & putih.
: 10
: ===Alas tilam steril (pembedahan); Alat Potong Spuit (alat suntik) untuk keperluan medis; Alat suntik untuk keperluan medis;
Alat suntik untuk mengambil cairan dari tubuh; Alat tes kehamilan; Benang bedah; Jarum penjahit luka; Jarum suntik medis;
Jas untuk operasi; Lampu untuk penyinaran diruang operasi (operating lamp); Masker bedah ber-filter tinggi; Masker bedah
sekali pakai; Masker bedah yang dapat dipakai ulang; Masker medis; Masker pernapasan untuk bantuan pernapasan untuk
keperluan medis; Masker untuk pernapasan non-invasif; PERLAK BAYI; Pakaian untuk ruang operasi; Penutup kepala untuk
keperluan medis (nurse cap); Perlak untuk bayi yang tidak berdaya untuk buang air kecil atau besar; Sarung tangan karet
untuk untuk tujuan medis; Sarung tangan lateks obgyn untuk keperluan medis; Sarung tangan lateks untuk keperluan bedah;
Sarung tangan lateks untuk keperluan medis; Sarung tangan nitrile untuk keperluan medis; Sarung tangan pelindung untuk
tujuan bedah; Sarung tangan pelindung untuk tujuan medis; Sarung tangan pemeriksaan untuk tujuan medis; Sarung tangan
untuk keperluan medis; Stethoscope; Thermometer; Tilam di bawah sprei untuk tempat tidur orang sakit; alat kontrasepsi; alat
pengukur tekanan darah; alat suntik obat; benang untuk tujuan medis; filter untuk masker pernapasan untuk penggunaan
medis; gunting untuk operasi; jarum akupunktur; jarum bedah; jarum biopsi; jarum suntik; jarum suntik insulin; jarum suntik
jarum multishot; jarum suntik sekali pakai untuk tujuan medis; jarum suntik untuk injeksi; jarum suntik untuk tujuan medis;
jarum untuk tujuan medis; kateter; kateter balon; kateter bedah; kateter kondom; kateter medis; kateter vena sentral; kondom;
kondom urin, sarung uri, kateter kondom, sabuk ostomy; kontainer terutama disesuaikan untuk pembuangan jarum suntik;
masker bedah; masker oksigen untuk keperluan medis; masker pelindung hidung untuk penggunaan medis; masker pelindung
mulut untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk
perlindungan terhadap infeksi virus; masker pernapasan anak untuk tujuan medis; masker pernapasan pelindung untuk
aplikasi bedah; masker pernapasan pelindung untuk penggunaan bedah; masker pernapasan pelindung untuk tujuan bedah;
masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker pernapasan untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi debu
untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi jamur; masker sanitasi untuk isolasi kuman; masker sanitasi untuk
melindungi terhadap infeksi virus; masker sanitasi untuk tujuan isolasi virus; masker sanitasi untuk tujuan medis; masker
sanitasi untuk tujuan serbuk sari isolasi; masker untuk digunakan oleh tenaga medis; masker wajah untuk penggunaan bedah;
masker wajah untuk penggunaan bedah untuk perlindungan antibakterial; masker wajah untuk tujuan sanitasi; monitor tekanan
darah; pakaian kompresi pasca-operasi; penutup sepatu bedah; peralatan dan instrumen medis untuk digunakan dalam
operasi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi darurat; peralatan medis untuk menempatkan dan

740
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mengamankan kateter; sarung tangan bedah; sarung tangan karet untuk tujuan bedah; sarung tangan karet untuk tujuan
medis; sarung tangan kompresi; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan bedah; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan
medis; sarung tangan untuk pemeriksaan medis; sarung tangan untuk tujuan medis; sepatu ortopedi; sepatu untuk tujuan
medis; sol untuk sepatu ortopedi; tabung untuk digunakan dengan kateter; wadah secara khusus disesuaikan untuk
pembuangan instrumen medis, jarum suntik, dan limbah medis terkontaminasi lainnya===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040129
: 15/06/2021 13:55:08
:
: Sudarno

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Anggrek 3 No 7 Kureksari, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61256
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sessy
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau tua, huijau muda
: 3
: ===Produk perawatan kulit; Produk perawatan rambut; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
lotion untuk perawatan tubuh; sabun untuk perawatan tubuh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040130
: 15/06/2021 13:56:36
:
: HILMY ASRI SOFIAH

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Taman Mekar Utama III No. 7, RT. 008 RW. 005, Kel. Kebon Lega, Kec.
Bojongloa Kidul
, Kota Bandung, Jawa Barat, 40235
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TERRAKLEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat
: 3
: ===Sabun Cuci Piring; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan
deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai,
pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair
untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok
pewangi toilet dan pembersih toilet; sabun cuci tangan; sediaan untuk mencuci buah dan sayuran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040131
: 15/06/2021 13:57:54
:
: PT TELEMEDIA DINAMIKA SARANA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Perkantoran PGN, Gedung C Lantai 1, Jl. KH Zainul Arifin No.20, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11140
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Neto
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, magenta, ungu, pink
: 38
: ===Layanan yang memungkinkan orang untuk mengakses situs web melalui internet; internet broadband dan layanan
komunikasi; layanan penyedia layanan internet [ISP]; layanan telekomunikasi dan komunikasi; layanan telekomunikasi
disediakan melalui jaringan serat optik, nirkabel dan kabel; layanan telekomunikasi, yaitu menyediakan akses Internet melalui

740
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jaringan broadband optik atau nirkabel; layanan transmisi televisi protokol internet [IPTV]; menyediakan akses pengguna ke
Internet [penyedia layanan]; menyediakan akses pengguna ke informasi di Internet; penyediaan akses telekomunikasi ke
konten video yang disediakan melalui Internet===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040132
: 15/06/2021 14:03:10
:
: PT. PASIFIK CITARASA KULINER

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CYBER2 TOWER, 17TH FLOOR JL. H. RASUNA SAID BLOK X-5, KAV 13, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PANDALOKA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, HITAM, PUTIH, MERAH
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran,
termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di
dalam dan di luar gedung; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan restoran yang diberikan dalam
kerangka kerja waralaba; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Penyediaan katering;
Restoran; Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat penyediaan makanan
dan minuman; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering untuk
kafetaria perusahaan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan
dan minuman; jasa konsultasi di bidang kuliner; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa memasak
makanan; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa restoran; jasa restoran dan katering; katering makanan dan minuman;
katering makanan dan minuman untuk institusi; katering yang menyediakan makanan dan minuman; layanan bar dan restoran;
layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan
Oriental lainnya; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan restoran cepat saji; layanan restoran yang
bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman;
melayani makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di bistro;
menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyediakan
layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan
makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu; menyediakan makanan
dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk pasien dan tamu; penyajian makanan
dan minuman; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk
dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman untuk perusahaan; penyiapan makanan; persiapan dan penyediaan makanan
dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di perusahaan ritel; persiapan makanan dan minuman; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang;
restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran, bar dan layanan katering; tempat makan yang menyediakan
kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040133
: 15/06/2021 14:06:16
:
: SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (trading as SEIKO HOLDINGS

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan
: Yurio Astari S.E.,
: Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SPEEDTIMER
: SPEEDTIMER = kata ciptaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 14
: ===Kotak arloji; Mesin jam dan mesin jam tangan; Peralatan dan instrumen horologis dan kronometrik; jam; jam tangan;
piringan (pada permukaan jam) pada pembuatan jam dinding dan jam tangan); stopwatch; tali jam tangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: JID2021040134
: 15/06/2021 14:07:52
:
: Muchammad Fitrawansyah

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gunung Athena Perum Bali Griya Residence No. 31, Padangsambian Klod,
Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, 80117
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: karakter kopi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah, Putih
: 43
: ===Kedai kopi; layanan kedai kopi dan makanan ringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040136
: 15/06/2021 14:09:16
:
: VENY PUSPITA WIJAYANTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TELUK BAYUR RT018 RW000 KEL. MESJID, KEC. SAMARINDA SEBERANG,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75132
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RATU MAHIKA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: GRADASI WARNA ORANGE DAN GRADASI WARNA UNGU
: 5
: ===Aditif pakan untuk keperluan medis; Aerosol-aerosol yang mengandung obat; Agen pengantar obat berdasarkan senyawa
dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman medikasi kepada manusia; Agen pengiriman obat
terdiri dari senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman dari medikasi kepada
manusia; Agen, reagen, tes, enzim, nukleotida, buffer, sediaan kimia dan biologis untuk penggunaan medis dan kedokteran
hewan di bidang diagnostik medis, diagnostik klinis, diagnostik veteriner, forensik medis, kedokteran laboratorium, kedokteran
hewan, pengujian genetik, dan genetika; Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Alat tes kehamilan;
Anti bakteri; Aplikator atau bantalan yang mengandung obat yang digunakan untuk sediaan-sediaan kulit untuk melindungi
kulit dan bibir; Atraktan hama yang ramah lingkungan; BAHAN PENCETAK GIGI; BAHAN PENGGOSOK GIGI; BEDAK OBAT
UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan makanan tambahan yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan medis;
Bahan pembasmi kuman; Bahan pengendali hama; Bahan pengganti tembakau untuk keperluan medis; Bahan pengikat
mikotoksin sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak; Bahan pengikat mikotoksin sebagai suplemen diet untuk pakan
ternak; Bahan penyerap bau; Bahan serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) yang larut dalam air (watersoluble) untuk penggunaan/keperluan industri; Bahan tambahan/aditif makanan diet hewan yang mengandung obat, non-obat
dan sediaan dokter hewan lainnya; Bahan tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk
keperluan medis; Bahan tambahan/aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif untuk bahan makanan
hewan; Bahan tambahan/aditif untuk makanan hewan; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk bayi dan
makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Bantal aromaterapi untuk keperluan medis; Bantal mata untuk
keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan udara untuk menghangatkan area belakang dan
meningkatkan sirkulasi darah; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan sanitasi; Bentuk sediaan obat farmasi untuk
manusia; Binatang perusak; Bubuk obat-obatan hemodialisis; Bubur cair, bubur dan susu dalam bentuk cair atau bubuk untuk
bayi; Bubur dari buah untuk bayi; Busa tangan antibakteri; CAMPURAN EMAS UNTUK GIGI; CELANA DALAM SANITER;
CELANA DALAM UNTUK HAID; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk tangan tanpa bilas air; Cairan kimia
saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Cairan
sanitasi untuk perabotan dapur; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada produk, sediaan,suplemen dan bahan
makanan untuk keperluan medis; Campuran bahan simbiotik untuk penggunaan medis; Celana dalam sanitasi; Celana untuk
orang yang tidak mampu menahan buang air; Cysteamine untuk keperluan medis; Deodoran bukan untuk keperluan pribadi
atau keperluan hewan; Deodoran selain untuk kegunaan pribadi; Deodoran spray; Deodoran untuk kain dan udara; Deodoran
untuk kulkas; Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang terbuat dari kertas dan/atu selulosa; Ekstra herbal untuk
tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Formula obat herbal; Garam-garam air mineral untuk keperluan
medis; Gel anti-bakteri; Gel antiseptik; Gel pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Gel untuk penggunaan
sebagai pelumas pribadi; Gula pelengkap diet; Gula rendah lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Gulagula yang diberi obat; Gula-gula yang mengandung obat; Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis; Hasil-hasil
minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit; Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan
perkebunan (hortikultura); Implan kulit biologis, yaitu, larutan visco-suplemen untuk mengisi keriput; Jamu; Jamu dalam bentuk
cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara
kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu
pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan godok ramuan tradisional; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan;
Jamu untuk empot-empot; Jamu untuk hewan; Jamu untuk ibu hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu
mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk membantu meredakan batuk; Jamu untuk membantu meringankan darah
tinggi yang ringan; Jamu untuk mengencangkan otot rahim setelah melahirkan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air

740
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susu; Jamu untuk organ dalam tubuh; Jelly (vaselin) untuk keperluan medis; Jintan Hitam (Herbal); KERTAS PENANGKAP
LALAT; Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kantong penyerap bau tidak
sedap; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Karbol wangi pembasmi kuman; Kasa untuk membalut; Keripik buah untuk bayi;
Kertas anti kuman; Kertas tisu untuk kesehatan; Kolesom untuk obat; Kombinasi dosis tetap dari bahan antiretroviral yang
digunakan dalam pengobatan HIV/AIDS; Kopi stamina yang mengandung obat; Korek kuping untuk keperluan medis; Kotak
P3K terisi, kain, penyeka, tisu dan spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan;
Koyo transdermal; Krim Jerawat; Krim obat herbal; Kustar untuk bayi; LAK GIGI; Larutan pembersih dialisis untuk
hemodialisis; Larutan untuk lensa kontak; Lem kecoa; Lem semut; Lem tikus; Lembar jel pendingin untuk mengurangi demam
dalam tubuh manusia; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Makanan batangan
pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Makanan bayi; Makanan dan makanan ringan berbahan
dasar buah, sayuran, sereal, oatmeal dan kelapa untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan dan minuman berbahan dasar susu
untuk anak-anak; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan medis;
Makanan dan zat diet tanpa resep yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan dan akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur.; Makanan diet untuk
penggunaan medis; Makanan diet yang diadaptasi untuk orang sakit; Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis;
Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging, ikan, ham, unggas, sayuran, beras dan/atau pasta untuk bayi dan bayi
baru lahir; Makanan ringan untuk bayi; Makanan tambahan terbuat dari hewan, bukan untuk penggunaan medis; Makanan
tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan medis (food suplement); Makanan untuk anak-anak; Makanan untuk
bayi dengan kebutuhan diet khusus; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus; Makanan untuk bayi yaitu, mie
kering untuk bayi termasuk udon kering untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi; Makanan untuk
bayi, jabang bayi dan orang cacat; Makanan untuk keperluan medis khusus; Makanan untuk orang sakit; Makanan untuk
wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan yang telah difortifikasi untuk penggunaan medis; Minuman beras kencur (jamu);
Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman dalam bentuk
serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; Minuman
herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman jahe merah yang
mengandung obat; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman
mengandung obat; Minuman non-alkohol yang mengandung suplemen bernutrisi; Minuman pelangsing; Minuman stamina
yang mengandung obat; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung
obat; Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya
dengan enzym dan antioksidan; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan
dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman
susu dengan campuran rempah untuk kesehatan; Minuman untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh;
Minuman untuk jabang bayi; Minuman untuk keperluan medis; Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk
kesehatan; Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman
bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak Esensial (essential oils)
untuk keperluan pengobatan atau medis; Minyak Esensial (essential oils) untuk mengobati jerawat; Minyak Rematik (Obat);
Minyak Telon; Minyak buah merah untuk suplemen; Minyak eucalyptus; Minyak gosok; Minyak jahe (untuk tujuan
pengobatan); Minyak kayu putih; Minyak pala (untuk tujuan pengobatan); Minyak-minyak yang mengandung obat; Moxa
gulungan untuk terapi moksibusi; OBAT BIUS; OBAT CACING; OBAT MERAH; OBAT PENCUCI DARAH; Obat Pemutih; Obat
Penghilang Rasa Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Obat gosok untuk ibu melahirkan; Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk
keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal yang
mengandung madu; Obat hisap hidung; Obat kumur dan penyegar nafas mengandung obat; Obat paten Cina; Obat pembasmi
biang keringat dan gatal-gatal; Obat pembasmi rumput; Obat penambah nafsu makan; Obat pencegah penyakit coccidiosis
untuk hewan burung peliharaan; Obat pengusir serangga; Obat tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk daya tahan
tubuh; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati alergi, inflamasi , nyeri, gangguan , dan gangguan gastrointestinal, insomnia;
Obat – obat disintegrasi untuk mengobati alergi, inflamasi, nyeri, gangguan, dan gangguan gastrointestinal; Obat-obatan
(dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan
tradisional; Obat-obatan untuk mengobati infeksi HIV, dengan pengecualian obat-obatan yang berkaitan dengan antihistamin,
anti-alergi, asma, dekongestan dan penyakit pernapasan atau infeksi; PEMBALUT HIGIENIS; PSATILES; Pasta dan makroni
untuk bayi; Pasta sayuran dan makaroni sayuran untuk bayi; Pelumas pribadi (medis); Pemanis untuk diabetes; Pembalut
kedokteran; Pembalut tipis untuk orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai; Pembalut untuk haid; Pembasmi
jamur; Pembasmi kecoa; Pembasmi kuman untuk pertanian; Pembasmi nyamuk; Pembasmi rayap (termitisida); Pembasmi
semut; Pembersih kulit medis antibakteri; Penarik hama yang ramah lingkungan; Pencuci tangan antibakteri; Pencuci tangan
mengandung antibiotik; Penghilang bau dengan pewangi (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri, pribadi,
hewan atau untuk bernapas dengan segar); Penutup kulit berperekat untuk kegunaan medis; Penyegar kain, penghilang bau
pada kain, penghilang bau pada jok, penghilang bau pada karpet; Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Penyeka
anti-bakteri; Penyeka yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan
kebersihan; Penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; Perban higienis; Permen yang diperkaya dengan kalsium;
Persiapan dalam bentuk krim, busa, gel, lotion, dan salep untuk topik penggunaan; Persiapan untuk pengganti terapi nikotin;
Pil kontrasepsi oral; Pil kromosom Untuk medis; Plester; Plester dan bahan untuk pembalut; Popok sekali pakai dan popok
celana; Popok/diaper berbentuk celana; Probiotik untuk hewan; Produk dan sediaan farmasi; Produk dan sediaan farmasi dan
farmasi kedokteran hewan untuk kegunaan pada onkologi; Produk farmasi untuk rehidrasi; Produk kesehatan mata; Produk
nutrisi untuk keperluan medis; Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Produk-produk
farmasi untuk pengobatan penyakit genetik; Produk-produk sanitasi untuk keperluan dokter hewan; Protein untuk dikonsumsi
manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal;
Protein untuk suplemen diet; Puree buah untuk bayi; RAMUAN OBAT UNTUK MANDI BERENDAM; ROKOK DARI TANAMAN
OBAT; Ragi dan elemen jejak yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat tradisional
Cina; Ramuan tradisional untuk kesehatan organ kewanitaan; Reagen untuk keperluan medis atau keperluan kedokteran
hewan; Reagen untuk pengujian karakteristik genetik medis; Roti kering untuk bayi; SEDIAAN OBAT SUNTIK; Sabuk untuk
handuk sanitasi (handuk); Sabun Jerawat; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan Farmasi dan Obat untuk pengobatan
Hepatitis B; Sediaan Pembasmi tikus; Sediaan bersifat kimia farmasi; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan
dan bahan untuk menetralisir, mengatur atau mengurangi reaksi alergi; Sediaan dari vitamin; Sediaan dermatologis [selain
obat]; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan dokter hewan untuk pencegahan, pengawasan dan pengobatan dari
penyakit hewan; Sediaan farmasi anti-bakteri; Sediaan farmasi atau obat untuk digunakan sebagai antiretroviral; Sediaan
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farmasi dan dokter hewan; Sediaan farmasi dan produk terapi gen dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan
genetik untuk mengobati atrofi otot tulang belakang (spinal muscular atrophy), kehilangan neuron motorik (motor neurons),
degenerasi otot (muscle degeneration), kelemahan otot (muscle weakness), dan kelumpuhan (paralysis); Sediaan farmasi
untuk diare; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa;
Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan
tulang; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan kardiovaskular; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang;
Sediaan farmasi untuk hyperplasia prostat jinak; Sediaan farmasi untuk mengatasi gangguan hormon; Sediaan farmasi untuk
meringankan batuk berdahak dan pilek; Sediaan farmasi untuk penyakit musculoskeletal; Sediaan farmasi untuk perawatan
garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah
kulit manusia; Sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan farmasi untuk
perbaikan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi untuk perlindungan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi
yang mengandung Vitamin C; Sediaan farmasi/obat untuk pengobatan infeksi HIV-1/AIDS; Sediaan kebersihan untuk
keperluan medis; Sediaan membersihkan badan untuk keperluan medis; Sediaan membersihkan bakterisida untuk kulit;
Sediaan obat dan farmasi; Sediaan obat/farmasi untuk pengobatan HIV/AIDS; Sediaan pembasmi tanaman beracun; Sediaan
penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegaran ruangan; Sediaan
penyegar udara untuk mobil; Sediaan sanitasi kulit; Sediaan uji yaitu mendeteksi obat-obatan dan alkohol untuk medis;
Sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan untuk pembasmi bakteri dan
virus; Sediaan untuk pereda gejala pilek, influenza dan alergi; Sediaan-sediaan Ilmu hewan; Sediaan-sediaan antibiotik
topikal; Sediaan-sediaan bernutrisi untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan dan bahanbahan bernutrisi untuk kegunaan medis; Sediaan-sediaan dari kapur untuk keperluan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi;
Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Sediaansediaan farmasi untuk meningkatkan pertumbuhan rambut; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kondisi-kondisi
kardiovaskular, gastrointestinal, neurologis, pernapasan, psikiatris, alergi, dermatologis, paru, metabolik, otot, disfungsi ereksi,
infeksi dan inflamasi, kanker, diabetes, sklerosis multipel, kontrasepsi oral dan transdermal; Sediaan-sediaan farmasi untuk
pengobatan mata; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan onkologi; Sediaan-sediaan farmasi
untuk pengobatan tuberkulosis; Sediaan-sediaan farmasi untuk terapi hormon; Sediaan-sediaan farmasi, khususnya obat
pencegah batuk, obat untuk mencairkan dahak dan sediaan-sediaan untuk mengobati penyakit saluran pernapasan dan
bronchium; Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Sediaan-sediaan kimia untuk mengobati jamur; Sediaan-sediaan nikotin untuk
keperluan medis, termasuk tembakau bubuk tabur dan tembakau bubuk yang sudah dikemas sebelumnya (snus); Sediaansediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan mental; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguangangguan atau kondisi syaraf (neurological); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tidur;
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tulang kerangka dan penyakit-penyakit tulang
kerangka; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi hilang ingatan (dementia); Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi kebotakan (alopecia); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi luka borok colitis; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit Alzheimer’s (gangguan ingatan); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
penyakit Crohn’s; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit dyslipidemia; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit gagal jantung; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit gangguan hormone
(endocrine); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit ginjal; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit hati; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kegemukan (obesity); Sediaansediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kulit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit lupus;
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit psoriaris; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit
sindrom sjorgen; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan otot; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan syaraf degeneratif; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit-penyakit radang dan penyebab radang; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang
bowel; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang infeksi kulit atopik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi radang sendi rheumatik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang sensi psoriatik; Sediaansediaan pharmasi untuk menanggulangi radang tulang belakang punggung (spondyloarthropathy); Sediaan-sediaan pharmasi
untuk menanggulangi rasa sakit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi sakit kepala; Sediaan-sediaan pharmasi
untuk menanggulangi sakit kepala cluster; Sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit
dan gangguan-gangguan jantung dan pembuluh darah; Sediaan-sediaan probiotik untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan
sanitasi yaitu pembersih luka anti bakteri; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit dan bibir; Sediaansediaan tambahan untuk berpantang terutama yang mengandung sediaan-sediaan Vitamin, mineral-mineral, atau substansisubstansi yang mengandung gizi untuk para binaragawan dan keperluan atletik dalam bentuk bubuk-bubuk, kapsul-kapsul,
tablet-tablet dan cairan-cairan; Sediaan-sediaan topikal yang mengandung obat untuk digunakan manusia untuk
membersihkan kulit, untuk mencegah atau mengurangi gejala jerawat dan penyakit kulit lainnya, untuk luka bakar, gatal,
kekeringan, luka dingin, untuk perawatan dan perlindungan kulit dan bibir; Sediaan-sediaan untuk medis; Sediaan-sediaan
untuk menetralisir bau; Sedian untuk menetralisasi bau tidak sedap dan bau yang tidak diinginkan (tidak termasuk yang
digunakan untuk keperluan industri atau keperluan pribadi); Senyawa berasal dari buah-buahan untuk keperluan medis; Serat
untuk diet; Serat untuk keperluan diet; Serbet bayi; Serbuk untuk suplement diet; Sereal untuk bayi; Sereal untuk jabang bayi;
Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk
keperluan kebersihan; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet nutrisi untuk
keperluan medis; Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik; Suplemen
diet yang terdiri dari unsur mikro; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen diet, sediaan
vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-melahirkan, yang diadaptasi untuk penggunaan medis;
Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen gizi untuk digunakan dalam budidaya perikanan (akuakultur); Suplemen herbal
organik dan non-organik; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk mendukung dan mendorong
produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh,
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kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan berupa
kapsul minyak ikan; Suplemen makanan hewan untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan
hewan; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis; Suplemen makanan tambahan untuk hewan; Suplemen makanan
tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan untuk keperluan medis; Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen
nutrisi dalam sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi; Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen
nutrisi ekstrak bakteri asam laktat; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen
nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan
superfood berwarna hijau; Suplemen tambahan nutrisi; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen untuk makanan hewan;
Suplemen untuk sendi dan tulang (untuk keperluan medis); Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen zat besi untuk
anemia karena kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk
keperluan medis; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi
untuk keperluan dan penggunaan medis; Supplement yang berupa Cair; Supplement yang berupa Tablet; Supplement yang
berupa bubuk; Supplement yang berupa kapsul; Susu untuk bayi dan jabang bayi; TONIK OBAT KUAT; TUTUP MATA
UNTUK KEPERLUAN MEDIS; Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan mineral; Tambalan medis untuk
terapi hormon; Tanaman obat cistanche gurun; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Teh obat tanpa resep; Tingtur untuk
keperluan pengobatan; Tissue yang diresapi dengan alkohol untuk keperluan medis; Tisu yang diresapi dengan sediaan
antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; Vitamin
tanpa resep; Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaan-sediaan tambahan yang mengandung gizi dalam bentuk
batang-batang dan campuran-campuran minuman dalam bentuk bubuk dan minuman-minuman yang mengandung gizi yang
berkaitan dengan olahraga, ialah minuman-minuman bar protein tinggi dan yang mengandung karbohidrat tinggi yang
dimasukkan dalam kaleng dan botol, seluruh barang-barang tersebut untuk tujuan kedokteran; Wangi-wangian kamar mandi;
Wangi-wangian mobil; Wangi-wangian pengharum ruangan; Yogurt untuk bayi; Zat mineral untuk keperluan medis; Zat
pantangan/diet berbahan dasar kedelai dan/atau berbahan dasar beras, untuk penggunaan medis dan/atau sebagai makanan
untuk bayi; abrasive gigi; aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif makanan hewan, yaitu,
pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; aditif non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan sebagai
suplemen gizi; aditif non-obat untuk makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; adjuvan
(zat tambahan) untuk digunakan dengan vaksin; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen anti-mabuk; agen detoksifikasi
klorin untuk keperluan medis; agen diagnostik untuk keperluan dokter hewan; agen diagnostik untuk tujuan medis; agen
diagnostik, sediaan dan bahan untuk keperluan medis; agen farmasi yang mempengaruhi sistem saraf perifer; agen
kardiovaskular untuk keperluan medis; agen pengiriman obat dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi pengiriman sediaan
farmasi; agen penstabil kapiler untuk keperluan medis; air anti-bakteri untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan nonalkohol); air melissa untuk keperluan farmasi; air timbal; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; akar obat; algisida
untuk kolam renang; alkohol obat; alkohol untuk keperluan farmasi; anestesi inhalansia; anestesi lokal; anti-oksidan untuk
digunakan sebagai suplemen makanan; antiaritmia; antibiotik; antibiotik dalam bentuk lotion; antibiotik untuk penggunaan
manusia; antibodi; antibodi kolostral untuk keperluan medis; antibodi untuk keperluan dokter hewan; antiflatulan; antiflogistik;
antikonvulsan; antioksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; antipiretik;
antipruritika cair; antiseptik; antisifilis; antivenom; arang untuk keperluan farmasi; asam amino untuk keperluan farmasi;
astringen untuk keperluan medis; bahan (agent) antikanker; bahan farmasi aktif untuk obat Barat; bahan keramik untuk
digunakan sebagai tambalan gigi; bahan kimia untuk keperluan medis; bahan komposit gigi; bahan makanan, suplemen
makanan dan minuman untuk keperluan farmasi, mengandung trigliserida rantai medium dan memiliki efek menyehatkan;
bahan obat untuk penggunaan manusia; bahan pencernaan untuk keperluan farmasi; bahan pengisi luka medis, yaitu pasta,
bubuk, alginat, gel dan butiran; bahan porselen untuk digunakan dalam kedokteran gigi; bahan sintetis untuk digunakan
sebagai tambalan gigi; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; bahan untuk balutan; bahan untuk dressing;
bahan untuk menambal gigi; bahan untuk menambal gigi dan lilin gigi; bahan untuk menambal gigi, lilin gigi; bahan untuk
mengisi gigi; bahan untuk penambal gigi; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk pemakaian medis.; bahan-bahan insektisida
untuk pemberantasan serangga yang merugikan; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman
dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; balsam bayi (lilin lebah) mengandung obat; balsem yang mengandung obat;
bantalan bunion; bantalan dan amplop inkontinensia; bantalan inkontinensia; bantalan menyusui; bantalan untuk orang yang
tidak dapat menahan buang air; bantalan yang mengandung obat; bar energi suplemen gizi; bawang lanang (ekstrak jamu);
bedah mesh terutama terdiri dari jaringan hidup; bedak talek untuk keperluan medis; bedak yang mengandung obat;
biopestisida untuk keperluan rumah tangga; blocker saluran kalsium; bromin untuk keperluan farmasi; bronkodilator; bubuk
cantharides; bubuk protein sebagai pengganti makanan untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein
shakes); busa (foam) yang mengandung obat; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cachou untuk keperluan farmasi;
calomel [fungisida]; campuran makanan bernutrisi berbentuk bubuk; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai
pengganti makanan untuk keperluan medis; cangkok kulit; cannabinoid sintetis untuk keperluan medis; cap untuk keperluan
farmasi; carbolineum [parasitisida]; chinoline untuk keperluan medis; decoctions untuk keperluan farmasi; deodoran (selain
untuk penggunaan pribadi); deodoran mobil; deodoran untuk tekstil; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan permukaan;
desinfektan sabun wangi; desinfektan semprot; desinfektan untuk peralatan dan instrumen medis; diastase untuk keperluan
medis; disinfektan laboratorium; dressing dressing; dressing luka bakar steril; dupa pengusir serangga; eksipien pembawa
untuk sediaan farmasi; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak tanaman untuk keperluan
farmasi; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi atau untuk penggunaan medis; ekstrak tumbuhan dan ramuan untuk
keperluan pengobatan; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; ester selulosa untuk keperluan farmasi; eter
selulosa untuk keperluan farmasi; farmasi; farmasi analgesik yang bersifat transdermal untuk anti inflamasi; fenol untuk
keperluan farmasi; feromon sintetis untuk keperluan medis; feromon untuk keperluan medis; film pelindung kulit pelindung
untuk penggunaan medis; formula kehamilan; fosfat untuk keperluan farmasi; fungisida biologis; ganja medis dalam bentuk
semprotan kulit yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja menguap untuk tujuan medis; ganja untuk keperluan medis;
garam kalium untuk keperluan medis; garam mandi obat; garam mandi untuk keperluan medis; gel anti-adhesi untuk
digunakan dengan perangkat drainase luka; gel antibakteri; gel antiseptik topikal untuk hewan; gel homeopati untuk
penggunaan topikal; gel pembersih tangan untuk desinfektan; gelang diresapi dengan obat nyamuk; gula susu [suplemen gizi];
gula susu untuk keperluan farmasi; gula untuk keperluan medis; handuk penyerap urin, serbet dan pembungkus atau amplop
tetes untuk penggunaan yang higienis; handuk sarung tangan sanitasi sekali pakai dengan antiseptik; hasil-hasil darah yang
termasuk dalam kelas 5; hasil-hasil diagnostic yang termasuk dalam kelas 5; hasil-hasil farmasi; hasil-hasil yang berasal dari
darah dan hasil-hasil yang berasal dari re-kombinasi teknologi DNA; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; herbal atau
ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; herbal penggemuk badan; hidrogen peroksida untuk
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keperluan medis; implan bedah terdiri dari jaringan hidup; implan bedah tumbuh dari sel induk; implan biologis; infus herbal
obat; infus obat; injeksi insulin dijual penuh dengan insulin; insektisida untuk keperluan rumah tangga; iodoform; isotop untuk
keperluan medis; jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu sariawan usus; jamu tolak angin; jamu
tradisional; jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; jamu-jamuan pelangsing tubuh; jamur obat; jamur untuk
digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian; jel-jel yang mengandung obat; jujube, diobati; kain yang
diresapi dengan desinfektan; kain yang diresapi dengan sediaan medis; kamper untuk keperluan medis; kamper untuk
penggunaan medis; kanabis [dapat dimakan] untuk tujuan medis; kapas penyerap; kapsul alergi; kapsul pelangsing; kapsul
untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kapsul untuk sediaan farmasi veteriner; kapsul yang terbuat dari polimer
berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; karang gigi untuk keperluan farmasi; kardiotonik;
kartrid yang berisi diagnostik medis; kartrid yang berisi reagen untuk penggunaan uji diagnostik medis; kartrid uji yang
mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kasein untuk suplemen diet; kaset kinesiologi untuk
keperluan fisioterapi; kaset kinesiologi untuk keperluan medis; kaset yang berisi reagen diagnostik medis; kaset yang berisi
reagen untuk penggunaan tes diagnostik medis; kaset yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in
vitro; kataplasma-kataplasma yang mengandung obat; kaustik untuk keperluan farmasi; kayu cedar untuk digunakan sebagai
obat nyamuk; kemoterapi; kertas mothproofing; khloroform; kit medis keperluan tes diagnostik; kit medis yang terdiri dari
pereaksi dan uji untuk menguji keberadaan antigen dalam darah, cairan biologis dan jaringan.; kokain; kompres pendingin;
konduktor kimia untuk elektrokardiograf; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi]; kontrasepsi kimia; kontrol bau hewan
peliharaan; kosmetik yang mengandung obat; kotak P3K portabel; kotak obat, portable, terisi; koyo detoksifikasi; koyokoyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim anti-gatal [antipruritik]; krim kulit berbasis kortison; krim kulit
hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat, salep dan cairan
untuk aplikasi topikal, termasuk untuk menghilangkan nyeri otot dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas luka dan perawatan
luka atau laserasi; krim pelindung kulit untuk penggunaan medis; krim pelindung obat; krim tartar untuk keperluan farmasi;
krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; kulit bakau untuk
keperluan farmasi; kulit donor manusia diproses untuk penggantian jaringan lunak; kulit myrobalan untuk keperluan farmasi;
larvisida; lem bedah; lembaran kapas penyerap untuk tujuan medis; lempung antimikroba; lilin telinga; liner sekali pakai untuk
popok; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; losion untuk keperluan farmasi; losion untuk wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; lotion kalamin; lotion obat; lotion rambut mengandung obat; lumpur obat; makalah yang
dirawat secara kimia untuk digunakan dalam deteksi darah okultisme tinja; makanan bayi; makanan bayi dalam kaleng;
makanan dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan
tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan dan zat diet
yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan dan akuakultur; makanan diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang
diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan disesuaikan untuk keperluan medis; makanan hewan probiotik; makanan
tambahan dari bubuk sari pinus; makanan tambahan diet dari bubuk spora ganoderma lucidum; makanan untuk jabang bayi;
makanan untuk keperluan farmasi; makanan untuk makanan enteral; makanan yang diresapi ganja untuk tujuan medis; media
kontras untuk digunakan dengan peralatan USG medis; mentol untuk keperluan farmasi; mikrobisida; mikrobisida untuk
pengolahan air limbah; mineral dan suplemen mineral; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman diet unutk
penggunaan medis; minuman energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan medis dan kesehatan;
minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan
menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman kesehatan yang
mengandung ginseng; minuman mineral obat; minuman nutraceutical; minuman obat; minuman obat dalam sifat minuman
keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan
vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan secara umum; minuman suplemen
gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman untuk
bayi; minuman untuk detox (keperluan medis); minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan medis; minuman
yang diresapi ganja untuk tujuan medis; minyak angin aromaterapi; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan
medis; minyak jarak untuk keperluan medis; minyak kamper untuk keperluan medis; minyak obat; minyak terapi untuk
kesehatan; multi-purpose analgesik balm obat; narkotika sintetis; nektar buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; obat
alergi; obat anti gigitan nyamuk dan serangga dalam bentuk cairan; obat antiepilepsi; obat antitumor; obat dalam bentuk tablet
untuk farmasi; obat dan salep herbal; obat kurap; obat luar berbahan baku kimiawi; obat panu; obat penambah nafsu makan
anak; obat penggemuk badan; obat pereda luka bakar; obat pilek atau obat selesma; obat semprot gatal-gatal; obat semprot
untuk biang keringat; obat semprot untuk bisul; obat semprot untuk cacar; obat semprot untuk kadas; obat semprot untuk kutu
air; obat semprot untuk luka bakar; obat semprot untuk mengeringkan luka diabetes; obat semprot untuk panu; obat traditional
penggemuk badan; obat-obat gosok yang mengandung obat; obat-obatan; obat-obatan anti-diabetes; obat-obatan berbahan
baku herbal; obat-obatan berbahan baku kimiawi; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan oriental untuk penyakit wanita;
obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk keperluan gigi; obat-obatan
untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk mengatur siklus menstruasi; obat-obatan untuk mengobati gangguan usus; obatobatan untuk mengobati gejala penyakit radiasi; obat-obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; obat-obatan untuk
mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk meringankan sembelit; obat-obatan untuk pencegahan dan pengobatan
kanker; obat-obatan untuk penggunaan medis; obat-obatan untuk penggunaan oftalmologis; obat-obatan untuk pengobatan
disfungsi ereksi; obat-obatan untuk pengobatan kanker; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; obat-obatan untuk
pengobatan penyakit tulang; obat-obatan untuk pengobatan penyakit virus; obat-obatan untuk sembelit; obat-obatan untuk
sembelit [sembelit]; obat-obatan, sediaan medis dan kedokteran hewan; paduan keramik digunakan dalam mahkota gigi;
paduan logam untuk penggunaan gigi; pasta gigi obat; pasta pelindung penghalang kulit untuk penggunaan medis; pastilles
untuk keperluan farmasi; patch farmasi transdermal diresapi dengan anti serangga; patch nikotin untuk digunakan sebagai alat
bantu untuk berhenti merokok; patch untuk memperbaiki sirkulasi darah; pati untuk keperluan diet; pektin untuk keperluan
farmasi; pelembab kulit obat; pelembab tangan medikasi; pelembab vagina; pelembab wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; pelumas deodoran untuk kantong stoma untuk keperluan medis; pelumas vagina; pembantu
untuk keperluan dokter hewan; pembantu vaksin; pembasmi hama tanaman; pembasmi kuman di udara dalam bentuk
semprotan; pembersih hewan; pembersih luka untuk penggunaan medis; pembersih mangkuk toilet desinfektan; pembersih
medis untuk penyembuhan luka; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; pencernaan untuk keperluan farmasi; pencucian vagina yang mengandung obat; penekan nafsu makan untuk
keperluan medis; pengganti gula untuk keperluan pengobatan atau terapi; pengganti makanan disesuaikan untuk keperluan
medis; pengharum karpet; penghilang bau (selain untuk penggunaan pribadi); penghilang bau di ruangan; penghilang bau
untuk kantong ostomy; pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan buatan; pengisi untuk gigi; penolak binatang;
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penolak kucing; pensil kaustik; pensil penahan darah; penyegar nafas untuk keperluan medis; penyegar ruangan; penyegar
untuk kantong ostomy; penyegar untuk keperluan industri; penyeka untuk tujuan medis; penyeka yang diresapi dengan
desinfektan; penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; peptida sintetis untuk keperluan farmasi; perban bedah; perban
bedah dan medis; perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; perban perekat untuk luka kulit;
permen karet bebas gula untuk penggunaan medis; permen karet kunyah untuk keperluan medis; permen untuk keperluan
medis; permen yang diperkaya kalsium untuk keperluan medis; permen yang mengandung obat; permen, obat; pewangi
sepatu; pewangi udara; pewangi untuk mobil; pil penyamakan; pil untuk keperluan farmasi; pil untuk pengobatan tinitus; pita
perekat untuk keperluan medis; pita/plester elastis untuk keperluan medis; pita/plester penyerap untuk keperluan medis;
pita/plester perekat untuk keperluan medis; pita/plester untuk keperluan medis yang dapat dicetak; plester; plester bedah;
plester perekat untuk keperluan medis; plester tempel untuk keperluan bedah; plester tempel untuk keperluan medis; plester
tempel yang mengandung sediaan farmasi; plester untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; plester, bahan untuk
membalut; plester-plester yang mengandung obat; pomades untuk keperluan medis; popok bayi; popok celana bayi; popok
celana dewasa untuk orang yang tidak bisa menahan buang air kecil/besar; popok liner; popok sekali pakai untuk hewan
peliharaan; popok tekstil; porselen untuk protesa gigi; preparat kimia untuk keperluan farmasi; preparat kimia untuk keperluan
pengobatan; preparat sulfonamid; primer logam untuk keperluan gigi; probiotik untuk hewan ternak; probiotik untuk ikan;
produk dan bahan-bahan yang dioleskan/diterapkan secara topikal untuk perawatan atau menghilangkan nyeri dan tegang
otot; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk kimia untuk penggunaan terapeutik; produk medis untuk menambah
berat badan; produk medis untuk menurunkan berat badan; produk sampingan dari pemrosesan sereal untuk keperluan
medis; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk
keperluan diet atau medis; produk susu probiotik; produk terapi gen untuk penyakit, gangguan dan kondisi genetik, neurologis,
neuron motorik (motor neuron), atau neuromuskuler (neuromuscular); propolis untuk keperluan farmasi; racun; racun
strychnine; radix glycyrrhizae obat; ragi bir untuk digunakan sebagai suplemen makanan; ragi untuk keperluan dokter hewan;
ramuan jamu; ramuan obat; reagen biologis untuk keperluan medis; reagen diagnostik in vitro yang terkandung dalam kartrid
yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis.; reagen diagnostik medis; reagen kimia untuk keperluan dokter
hewan; reagen kimia untuk keperluan medis; reagen kimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen medis yang
terkandung dalam kartrid untuk penggunaan diagnostik medis; reagen medis yang terkandung dalam kaset untuk penggunaan
diagnostik medis; reagen-reagen dan sel-sel darah merah; reduksi kolesterol; reduksi kolesterol untuk keperluan medis;
rekombinan vaksin Hepatitis B; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk keperluan pengobatan; rokok imitasi untuk
keperluan medis; roti diabetes disesuaikan untuk penggunaan medis; sabuk sanitasi; sabun karbol; sabun kulit antibakteri;
sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah obat;
sal tablet amonia; salep kulit terbakar; salep merkuri; salep merkuri untuk keperluan medis; salep yang mengandung obat;
salep-salep yang mengandung obat; sampo mengandung obat; sapuan ternak [insektisida]; scrub bedah; sediaan farmasi
untuk penggunaan mulut; sediaan anti-inflamasi; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan bronkodilatasi; sediaan chemico-farmasi; sediaan chilblain; sediaan dan
bahan farmasi; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan kanker; sediaan dan bahan obat; sediaan dan bahan-bahan
farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan dan substansi farmasi termasuk
sediaan analgesik, antipiretik dan anti-radang; sediaan diagnostik radiopharmasi untuk digunakan pada diagnosa penyakitpenyakit syaraf degeneratif dan penyakit tumor dan rasa sakit; sediaan diet untuk pembentukan otot; sediaan dokter hewan
untuk keperluan akuakultur; sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri usus; sediaan elemen jejak untuk penggunaan
manusia dan hewan; sediaan evakuasi usus; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi atau obat tetes
mata antibiotik dan anti inflamasi; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk digunakan manusia dalam pengobatan
kekurangan gizi; sediaan farmasi dan kedokteran hewan; sediaan farmasi dijual dalam jarum suntik prefilled; sediaan farmasi
multi-vitamin; sediaan farmasi untuk anus; sediaan farmasi untuk diagnosis; sediaan farmasi untuk digunakan dalam
dermatologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam kemoterapi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam mencegah
kebiasaan merokok; sediaan farmasi untuk digunakan dalam onkologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam urologi;
sediaan farmasi untuk digunakan sebagai obat tetes mata; sediaan farmasi untuk luka; sediaan farmasi untuk manusia;
sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit auto-imun dan penyakit inflamasi/radang tidak
termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan
dan pengobatan penyakit kardiovaskular dan penyakit pulmonari tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk nonsteroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit onkologis tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan
pengobatan penyakit terkait infeksi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit terkait infeksi
tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk
pencegahan dan pengobatan penyakit virus; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit
virus tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk mendorong
ereksi; sediaan farmasi untuk mengobati cedera olahraga; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi
untuk mengobati gangguan organ sensorik; sediaan farmasi untuk mengobati gejala penyakit radiasi; sediaan farmasi untuk
mengobati penyakit pernapasan; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan matahari; sediaan farmasi untuk mengobati
sengatan panas; sediaan farmasi untuk mengurangi demam, mengurangi sakit kepala, menghilangkan rasa sakit dan
menyegarkan suasana; sediaan farmasi untuk pengobatan hipertensi; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan farmasi
untuk sistem saraf perifer; sediaan farmasi yang bekerja pada sistem saraf pusat; sediaan farmasi yang dijual dengan injeksi
prefilled; sediaan farmasi yang diteteskan ke dalam/melalui hidung; sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; sediaan
hormon hipofisis; sediaan injeksi untuk keperluan medis; sediaan kafein untuk keperluan medis; sediaan kafein untuk
penggunaan stimulatif; sediaan kalium untuk keperluan farmasi; sediaan kimia untuk diagnosis kehamilan; sediaan kimia untuk
keperluan dokter hewan; sediaan kimia untuk keperluan sanitasi; sediaan kimia untuk mengobati busuk gandum; sediaan
kimia untuk mengobati infeksi patogenik yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati jamur; sediaan kimia
untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi
tanaman anggur; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman sereal; sediaan kimia untuk
mengobati phylloxera; sediaan kloramfenikol; sediaan kondroitin; sediaan mandi mentol untuk keperluan medis; sediaan
mandi uap mentol untuk bayi; sediaan mandi, obat; sediaan menghilangkan kutil obat; sediaan metionin; sediaan
mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; sediaan nutraceutical untuk tujuan medis; sediaan obat;
sediaan obat penahan darah; sediaan obat untuk digunakan dalam onkologi; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes,
kapsul, tablet atau tablet terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk kapsul; sediaan obat untuk mulut
harus diambil dalam bentuk tablet; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet terkompresi; sediaan obat
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untuk mulut harus diambil dalam bentuk tetes; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular; sediaan ophthalmic
terapeutik, yaitu tetes mata; sediaan opotherapy; sediaan pembakar lemak untuk keperluan medis; sediaan pembasmi
cacing/hama; sediaan pembersih udara; sediaan pembersihan lensa kontak; sediaan penetralisir bau untuk digunakan di
karpet, kain dan udara; sediaan pengganti elektrolit; sediaan penghilang bau di udara; sediaan pengobatan demam melepuh;
sediaan pengobatan kardiovaskular; sediaan pengujian; sediaan pengujian untuk keperluan medis; sediaan penyegar udara
(pewangi udara); sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan perawatan lensa kontak, yaitu larutan untuk disinfektan,
membersihkan, membasahi, melunakkan, merendam, menyimpan dan atau membilas lensa kontak; sediaan perawatan wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sediaan perlengkapan mandi medikasi; sediaan pertumbuhan
rambut obat; sediaan phytotherapy untuk keperluan medis; sediaan sanitasi udara; sediaan sanitasi untuk penggunaan medis;
sediaan terapi gen dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk ekspresi protein neuron motorik
(motor neuron) kelangsungan hidup berkelanjutan ; sediaan testosteron; sediaan tetrasiklin; sediaan untuk membasmi
binatang perusak; sediaan untuk menghancurkan tikus; sediaan untuk meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk menunjang
regenerasi pada aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk penggunaan diagnosa kehamilan; sediaan untuk pengobatan
hiperlipidemia; sediaan untuk pengobatan pada gangguan memori yang berkaitan dengan usia; sediaan untuk pengobatan
penyakit otak degeneratif primer; sediaan untuk pengobatan penyakit otak degeneratif traumatis; sediaan untuk pengobatan
penyakit serebral degeneratif vaskular; sediaan vitamin campuran; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai
suplemen pada susu formula bayi; sediaan-sediaan antibody monoklonal; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan
(kesehatan); sediaan-sediaan kedokteran hewan yang dibuat dari ekstrak ragi untuk digunakan dalam pakan ternak; sediaansediaan makanan diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); sediaan-sediaan untuk memberantas dan
membasmi binatang perusak; sediaan-sediaan untuk penambah energi untuk tujuan medis; sediaan-sediaan untuk
penyembuhan gangguan kesehatan; sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan; sediaan-sediaan untuk suplemen
kesehatan; sel untuk keperluan medis; semen hewan untuk inseminasi buatan; semen tulang untuk tujuan ortopedi; semen
untuk kuku binatang; semprotan anti-cetakan untuk desinfektan; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan
tubuh eksternal; semprotan herbal untuk keperluan medis; semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan
pembersih tangan untuk desinfektan; semprotan pendingin [medis]; semprotan tenggorokan obat; semprotan-semprotan yang
mengandung obat; serat untuk keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui perendaman kaki; serbuk
kalsium (suplemen); serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; sereal beras bayi; sereal disesuaikan untuk cacat untuk
keperluan diet atau medis; sereal gandum bayi; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
siccatives [agen pengering] untuk keperluan medis; sirup untuk keperluan dokter hewan; sirup untuk keperluan farmasi; solusi
farmasi yang digunakan dalam dialisis; solusi nutrisi untuk penggunaan medis untuk pemberian intravena; solusi untuk
keperluan kit medis pengujian diagnostik; spiritus; spons kontrasepsi; spons yang diresapi dengan desinfektan; spons yang
diresapi dengan sediaan medis; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari mineral; strip tes untuk mengukur kadar glukosa darah;
strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obat-obatan terlarang untuk medis; strychnine; sulfonamid dalam sifat obat-obatan;
sulfonamides [obat-obatan]; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi dengan probiotik; suplemen
bernutrisi keperluan medis; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet atau
zat gizi tambahan; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet gandum; suplemen diet glukosa untuk hewan; suplemen diet
seng; suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet
untuk manusia; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi dalam
bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk kaplet; suplemen gizi dalam bentuk kapsul
untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi dalam sifat
ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen herbal dan
makanan untuk membantu produksi susu pada hewan menyusui; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen
kehamilan; suplemen makanan; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan berbasis maca; suplemen
makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen
makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk
butiran; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga
ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi
untuk penurunan berat badan; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan
diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan
hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari minyak; suplemen makanan
untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; suplemen makanan
untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; suplemen makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan untuk perbaikan
struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk perlindungan struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk
ternak; suplemen makanan untuk unggas, sapi, babi dan ternak lainnya; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan
alami; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk
kegunaan medis; suplemen minuman kolagen; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi ekstrak herbal;
suplemen nutrisi untuk kucing; suplemen nutrisi untuk manusia dan hewan; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet
sebagai makanan fungsionalitas; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen protein diet; suplemen ragi
untuk hewan; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen untuk ikan; suplemen untuk
udang; suplemen vitalitas; supositoria; supositoria untuk hewan; supositoria untuk keperluan kesehatan hewan; supplemen
makanan untuk keperluan medis; susu bubuk beras untuk bayi; susu bubuk dan produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan
orang tua; susu bubuk gandum untuk bayi; susu bubuk kambing untuk bayi; susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen;
susu formula bayi; susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula untuk digunakan dalam makanan bayi dalam
paket yang sudah ditentukan sebelumnya; susu formula yang disimulasikan dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi;
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susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, sereal, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian, kacang-kacangan
dan buah-buahan untuk bayi dan anak baru lahir; tablet hisap obat; tablet hisap untuk keperluan farmasi; tablet-tablet yang
mengandung obat; tambalan suplemen vitamin; tampon untuk keperluan medis; tanaman obat dalam bentuk kering atau
diawetkan; tapal; tapal-tapal (bahan yang lembut dan lembab yang ditempelkan ke badan) yang mengandung obat; teh obat;
termitisida; terpentin untuk keperluan farmasi; tes diagnostik medis; tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan skrining
penyakit; tes immunoassay kromatografi untuk penggunaan medis; tincture untuk keperluan dokter hewan; tisu antiseptik
sekali pakai; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; tisu yang diresapi dengan desinfektan; tisu yang diresapi
dengan sediaan medis; tongkat belerang [disinfektan]; tongkat belerang untuk digunakan sebagai disinfektan; uji diagnostik
untuk keperluan medis; unsur (agents) terapeutik (medis); vaksin hewan untuk babi; vaksin hewan untuk keperluan
pengobatan; vaksin tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; vaksin untuk hewanhewan akuatik; vaksin untuk ternak; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; vitamin
dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan mukosa; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; vitamin dan
mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan sendi; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral
untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan sendi; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat;
vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk penggunaan oral; vitamin
dan mineral untuk perbaikan struktural struktur epidermis; vitamin dan mineral untuk perlindungan struktural struktur
epidermis; vitamin dan obat untuk burung; vitamin dan obat untuk kucing; vitamin dan obat untuk unggas; vitamin dan
suplemen makanan diet untuk hewan; vitamin dan suplemen vitamin; zat antibakteri untuk keperluan medis; zat dan sediaan
diet untuk penurunan berat badan; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat diet yang disesuaikan untuk
penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat farmasi; zat kontras radiologis untuk keperluan medis; zat radioaktif yang disegel
untuk keperluan medis===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040137
: 15/06/2021 14:10:21
:
: TJOA KING HOA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. JANUR ELOK 7 BLOK Q1-2 NO 1 RT/RW 007/011 KEL. KELAPA GADING
BARAT, KEC. KELAPA GADING, JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA., Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Pgk
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Orange, Biru
: 12
:
===As overan gigi untuk sepeda motor; As roda untuk sepeda motor; As swing arm untuk sepeda motor; BODI SEPEDA
MOTOR RANGKA SEPEDA; Bodi sepeda motor; Braket bawah sepeda; Cranket untuk sepeda motor; Dudukan stang untuk
sepeda motor; Headset (bagian sepeda); Jok sepeda; KERANGKA UNTUK SEPEDA; KERETA UNTUK SEPEDA ANGKUT
BARANG RODA TIGA; Kabel gas untuk sepeda motor; Kabel kilometer untuk sepeda motor; Kendaraan Roda Tiga Listrik;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan konektor listrik.;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan kotak pengontrol listrik;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan saluran pengocok listrik
dan pneumatik; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah, yaitu, mesin
untuk penggosok basah yang dapat membersihkan permukaan dan bagian-bagian struktural serta aksesoris dari mesin
penggosok basah yang dapat membersihkan; Kepala Bagian dari sepeda (bagian sepeda); Keranjang yang disesuaikan untuk
sepeda motor; Kereta jepang beroda dua yang dihela dengan sepeda atau di jalankan dengan tenaga manusia; Kickstands
sepeda; Kickstands sepeda motor; Klakson sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Komponen transmisi sepeda yang
memungkinkan perpindahan rantai sepeda ke gigi yang lain untuk sepeda (derailleur); Kopling untuk sepeda motor; Kumpulan
sprocket untuk roda sepeda motor; Kunci kontak sepeda motor; Kunci sadel sepeda motor; Mesin dan motor listrik untuk
sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; Nap untuk roda sepeda; Pedal stater sepeda motor;
Pelek roda sepeda; Pelindung kecelakaan untuk sepeda motor; Pesan kursi sepeda; Pesawat bertenaga listrik; Pesawat
terbang listrik; Rangka sepeda; Rem untuk sepeda; SEPEDA YANG DILENGKAPI MOTOR KECIL; Sadel sepeda; Sadel
untuk sepeda motor; Sepeda Dames; Sepeda Onthel; Sepeda listrik; Setang sepeda; Shock untuk sepeda motor; Sliders dan
pelindung untuk sepeda motor; Sliders gandar untuk sepeda motor; Sliders garpu untuk sepeda motor; Sliders lengan ayun
untuk sepeda motor; Sliders rangka untuk sepeda motor; Standar tengah sepeda motor; Standar untuk sepeda motor; Tiang
rem belakang sepeda motor; Troli listrik untuk golf; alarm membalikkan listrik untuk kendaraan; bagian struktural untuk
sepeda; bagian struktural untuk sepeda motor; ban dalam untuk ban sepeda; ban dalam untuk ban sepeda motor; ban dan
roda untuk kendaraan dan sepeda; ban pneumatik untuk sepeda motor; ban sepeda; ban tubeless untuk sepeda; ban untuk
sepeda anak-anak; ban untuk sepeda motor; banci bar untuk sepeda motor; bantalan pegangan untuk tangki sepeda motor;
batang banci untuk sepeda; batang derek sepeda; becak listrik; behel jok sepeda motor; bel sepeda; bel untuk sepeda; bus
bertenaga listrik; dress penjaga untuk sepeda; drive kereta untuk sepeda; engkol sepeda; engkol sepeda motor; frame sepeda

740
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motor; freewheels untuk sepeda; freewheels untuk sepeda motor; garpu sepeda; garpu sepeda roda dua; gigi untuk sepeda;
gir sepeda; grip stang untuk sepeda motor; grip tangki untuk sepeda motor; grip tape untuk setang sepeda; grip tape untuk
setang sepeda motor; hub untuk roda sepeda motor; indikator lebar untuk sepeda, aerofoil untuk kendaraan darat; instalasi
anti-pencurian listrik untuk kendaraan; jari-jari roda sepeda; jari-jari roda sepeda motor; jeruji sepeda; jeruji untuk sepeda;
kabel kopling untuk sepeda motor; kabel rem untuk sepeda; kabel rem untuk sepeda motor; kaki pasak untuk sepeda motor;
kaki pedal mencakup untuk sepeda; kaki pedal mencakup untuk sepeda motor; kaliper rem untuk sepeda motor; kandang
botol air untuk sepeda; kantong pelana disesuaikan untuk sepeda; kantong pelana disesuaikan untuk sepeda motor; kantong
pelana disesuaikan untuk sepeda roda tiga; kasus pas untuk sepeda mengangkut; kendaraan bermotor bertenaga listrik;
kendaraan bertenaga listrik; kendaraan darat bertenaga listrik; kendaraan listrik hibrida; kendaraan listrik ringan; kendaraan
listrik swadaya; keranjang disesuaikan untuk sepeda; keranjang sepeda; kereta listrik untuk kendaraan kereta api;
kereta sepeda; klakson peringatan untuk sepeda motor; korek api listrik untuk kendaraan darat; kursi anak untuk sepeda; kursi
roda bertenaga listrik; kursi roda listrik; kursi sepeda untuk anak-anak; lengan ayun sepeda motor; lipat sepeda listrik;
lokomotif listrik; mahkota fork untuk sepeda; mencengkeram untuk tuas rem sepeda; mendorong rantai untuk sepeda;
mendorong rantai untuk sepeda motor; mesin listrik untuk sepeda roda dua; mesin sepeda motor; mobil kereta api listrik; mobil
listrik; mobil listrik sel bahan bakar; motor listrik untuk kendaraan roda dua; motor listrik untuk mobil; motor sepeda; motor,
listrik, untuk kendaraan darat; mudguards sepeda; mudguards sepeda motor; operator bagasi untuk sepeda; pannier
diadaptasi untuk sepeda; pannier diadaptasi untuk sepeda motor; pannier untuk sepeda motor; pedal rem [bagian sepeda
motor]; pedal rem untuk sepeda motor; pedal sepeda; pedal sepeda motor; pelek sepeda; pelek untuk roda sepeda; pelek
untuk roda sepeda motor; pelindung baju untuk sepeda motor; pengangkut bagasi untuk sepeda motor; penjaga rantai untuk
sepeda; penunjuk arah untuk sepeda; penunjuk arah untuk sepeda motor; penutup sadel untuk sepeda; penutup sadel untuk
sepeda motor; penutup sepeda motor [berbentuk]; perahu bertenaga listrik; peredam kejut untuk sepeda; peredam kejut untuk
sepeda motor; persneling untuk sepeda motor; pompa sepeda; pompa udara untuk ban sepeda; pompa udara untuk ban
sepeda motor; pompa udara untuk memompa ban sepeda; pompa untuk ban sepeda; pompa untuk menggembungkan ban
sepeda; pompa untuk menggembungkan ban sepeda motor; rak bagasi untuk sepeda; rak bagasi untuk sepeda motor; rak
sepeda stang; rak sepeda untuk kendaraan; rak sepeda untuk mobil; rantai penggerak sepeda motor; rantai roller untuk
sepeda; rantai roller untuk sepeda motor; rantai sepeda; rantai sepeda motor; rem cakram hidrolik untuk sepeda; rem cakram
untuk sepeda motor; rem rim hidrolik untuk sepeda; rem sepeda; rem sepeda motor; rem, setang, indikator arah, pedal,
pompa, jari-jari (ruji), sadel sepeda; roda disk untuk sepeda; roda gigi sepeda motor; roda gigi untuk sepeda; roda sepeda;
roda sepeda motor; roda untuk sepeda; roda-roda sepeda; sadel sepeda motor; sadel untuk sepeda atau sepeda motor;
sarung untuk sepeda (sepeda motor); selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); selimut
dipasang untuk sepeda; selimut dipasang untuk sepeda motor; sepatu rem untuk sepeda; sepeda; sepeda air; sepeda balap;
sepeda balap jalanan; sepeda bermotor; sepeda beroda tiga; sepeda beroda tiga untuk anak-anak, untuk keperluan
transportasi; sepeda gunung; sepeda lipat; sepeda mini; sepeda motor; sepeda motor listrik; sepeda motor trail (dirt); sepeda
motor untuk motorcross; sepeda olahraga; sepeda operator; sepeda operator untuk kendaraan; sepeda operator untuk mobil;
sepeda pengiriman; sepeda quad; sepeda tandem; sepeda touring; sepeda untuk anak-anak; sepeda roda tiga; setang sepeda
motor; sidecars sepeda motor; sistem peringatan yang dapat di dengar untuk sepeda; sistem suspensi untuk sepeda; skuter
bertenaga listrik [kendaraan]; skuter listrik menyeimbangkan diri; skuter listrik roda dua self-balancing; skuter listrik satu roda
self-balancing; spindle untuk sepeda; sprocket sepeda; standar sepeda; stang batang untuk sepeda; stang mencengkeram
untuk sepeda; stang ujung untuk sepeda; tanduk sepeda; tas pas untuk sepeda mengangkut; tas sadel, penutup stang, tas
sepeda bagian belakang; tas sepeda; tempat membawa anak untuk sepeda; trailer sepeda; trailer untuk mengangkut sepeda;
tromol sepeda motor; tuas gear shift untuk sepeda motor; tuas rem untuk sepeda; tuas rem untuk sepeda motor; udara pompa
[aksesoris kendaraan]; unicycles listrik; unicycles listrik self-balancing===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040138
: 15/06/2021 14:10:25
:
: MAULANA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Villa Mutiara Jaya, Blok MB.1 , No. 10, Ds. Wanajaya, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi,
Jawa Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17520
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TAKIRA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH
: 25
:
===Bakiak dan sandal gaya Jepang; Celana jeans; Celana pelindung kaki; Jerkins; Pakaian dinas seragam; Sandal kulit gaya
Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; atasan rajut; baju ketat; baju rajut; bius pedal denim; blus lengan panjang; capris denim;
celana kasual; celana khaki; celana kulit; celana pendek bersepeda; celana pendek denim; celana tanaman denim; celana
untuk tunggang kuda; chasubles; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi
dengan penutup telinga]; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; datemaki [bungkus sabuk untuk kimono]; gaun denim;
gaun pembaptisan; gaun seremonial untuk wanita; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket denim; jaket lengan panjang;
jaket panjang; jaket ringan; jaket untuk pengendara sepeda motor; jas kulit; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian
tradisional Korea]; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; jubah pembaptisan; juban [kaus untuk kimono]; kain oto untuk
anak-anak; kain oto untuk pengunjung dewasa; kain tadah liur bayi; kaus kaki anak-anak; kaus pengendara sepeda; kemeja
kulit; koma-geta [bakiak kayu rendah]; koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum tari;
legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging menjadi celana panjang; mantel denim; mantel kulit; mantel
laboratorium; mantel pemantul cahaya; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; pakaian; pakaian bawahan rajut; pakaian bayi

740
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[pakaian]; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari
kulit atau imitasi dari kulit; pakaian denim; pakaian kendo; pakaian kucing; pakaian linen; pakaian pengendara sepeda;
pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian
untuk berselancar; pakaian untuk judo; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak;
pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian,
alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; puncak
jogging; sabuk kulit [pakaian]; sandal dansa; sandal kulit; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan kulit; sarung tangan kulit
domba; sarung tangan rajutan; sepatu bayi rajutan; sepatu bersepeda; sepatu dek; sepatu gurun; sepatu kriket; sepatu kulit;
sepatu panjat; sepatu renda; sepatu santai; seragam karate; skort denim; stoking setinggi lutut; sweater katun; sweater leher
kru; sweater ringan; syal renda; tanaman denim; tanaman legging; tas sepatu kriket; topi koki; topi rajut; topi rajutan; tutup
kepala anak-anak===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040139
: 15/06/2021 14:11:43
:
: LI, JIANSHENG

540 Etiket

: 8th Floor, United Building, No. 90, Anling 2nd Road, Huli District, Xiamen City, Fujian
Province
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Reaim
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 7
: ===Bantalan anti gesekan untuk mesin; Camshaft untuk mesin kendaraan; Cdi; Cincin bola untuk bantalan; Coil CDI; Dinamo
stater ; Dudukan mesin, selain untuk kendaraan darat; Gearboxes (set gigi) selain untuk kendaraan darat; Kampas kopling
untuk mesin selain untuk kendaraan darat; Kap [bagian dari mesin]; Klep kendaraan; Mesin balancing roda kendaraan; Mesin
spooring roda kendaraan; Sabuk karet untuk kipas [tidak termasuk sabuk kipas untuk mesin kendaraan darat]; Saringan dan
system saringan untuk kendaraan.; alternator untuk kendaraan darat; aparat knalpot untuk kendaraan darat; asah [bagian
mesin]; bagian logam dan aksesori untuk katup, yaitu kit segel yang terdiri dari bantalan dan segel, trim aliran dan aktuator;
bantalan anti gesekan untuk mesin; bantalan mesin; bantalan poros [bagian dari mesin]; bantalan rol untuk mesin; bantalan
untuk mesin; bearing (bagian dari mesin); blok silinder mesin untuk otomobil; blokir rem, selain untuk kendaraan darat; busi
untuk mesin pembakaran internal kendaraan; dinamo; elemen mekanis untuk kendaraan darat, yaitu radiator untuk motor dan
mesin; elemen mekanis untuk kendaraan darat, yaitu, pendingin oli untuk mesin; filter oli; freewheels, selain untuk kendaraan
darat; gasket logam untuk mesin kendaraan; generator listrik; gergaji [mesin]; gergaji rantai, listrik; gigi, selain untuk kendaraan
darat; karburator; kompresor [mesin]; kompresor elektronik untuk kendaraan hibrid atau kendaraan elektrik; kompresor udara;
membran filter untuk digunakan sebagai bagian dari mesin; mesin bensin, selain untuk kendaraan darat; mesin bor [mesin];
mesin cuci kendaraan; mesin dan peralatan mesin; mesin diesel untuk mesin; mesin pemotong rumput bensin; mesin
pemotong rumput listrik; mesin pemotong rumput mekanik; mesin pencuci pakaian; mesin penyaringan; mesin penyemprotan;
mesin pertukangan; motor starter untuk kendaraan darat; motor, selain untuk kendaraan darat; naik-on mesin pemotong
rumput; penyalaan elektronik untuk kendaraan; perangkat pengapian untuk mesin kendaraan darat; peredam kejut pegas
untuk mesin; peredam kejut untuk mesin; pipa knalpot otomotif; pipa knalpot untuk mesin kendaraan darat; pisau [bagian dari
mesin]; piston untuk mesin; piston untuk mesin kendaraan darat; pompa air untuk mesin kendaraan darat; pompa minyak
untuk mesin kendaraan darat; pompa untuk mesin kendaraan darat; poros engkol; puli dinamo untuk kendaraan; rantai roller,
selain untuk kendaraan darat; ring piston; sabuk dinamo; sabuk kipas untuk mesin kendaraan darat; sabuk kipas untuk motor
dan mesin; saringan udara kendaraan; silinder mesin untuk kendaraan; silinder mesin untuk kendaraan darat; stang piston;
stater penghidup/matikan mesin; timing belt untuk mesin kendaraan darat; turbin uap, selain untuk kendaraan darat; turbin
udara, selain untuk kendaraan darat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040140
: 15/06/2021 14:13:55
:
: Vina Islamia Vervly S

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perumahan Permata Land C1, Gg. Laksana, Limbungan Baru, Rumbai Pesisir
, Kota Pekanbaru, Riau, 28261
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WhoopDeDoo
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Oranye (#f04f25), Biru (#1b335c)

740

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 16
: ===Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Hasil
cetakan; Stiker cetakan; cetakan seni grafis; karya seni dari kertas atau karton===
: DID2021040141
: 15/06/2021 14:14:02
:
: PT. CILATEXINDO GRAHA ALAM
: Jl. Raya Narogong Km. 23,
Desa Dayeuh, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OMX + Logo
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih
: 23
: ===benang karet untuk penggunaan tekstil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

540 Etiket

: DID2021040142
: 15/06/2021 14:14:30
:
: PT. Tigris Integra Prima

540 Etiket

: Jl. Mangga Dua Raya Blok F No. 9, RT. 013 RW. 013,
Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MADJA
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 33
: ===Minuman beralkohol (kecuali bir); Minuman beralkohol (kecuali bir) termasuk minuman wine; Minuman beralkohol destilasi
seperti whisky, brandy, vodka, rum, gin, liquers; Minuman beralkohol hasil fermentasi atau tanpa destilasi seperti anggur,
anggur putih, sake, sari buah apel; Vodka; arrack [arak]; minuman berbahan dasar wine (minuman anggur beralkohol);
minuman keras dan minuman keras; sake (minuman beralkohol); wine dan wine bersoda; wiski===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040143
: 15/06/2021 14:15:15
:
: Ryan Wijaya Irwanto

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan WR Supratman no.70A, Kota Semarang, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BAKE UP Bakery & Cafe
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, coklat, kuning, emas, putih
: 30
: ===Roti susu; kopi; roti bun; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2021040144
: 15/06/2021 14:15:52
:

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 156 dari 623

730

740

Nama Pemohon

: PT. MULTIMEDIA UNGGUL PRAKARSA

Alamat Pemohon

: Jl. Mangga Besar I No. 53 RT. 003 RW. 006, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari ,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Neneng Sri Wiyanti S.E.
: Pulungan, Winston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jalan Cempaka Putih
Raya No.102, Jakarta 10510

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sterilight
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Biru
: 11
: ===Peralatan sterilisasi; Peralatan pemurnian dan pengolahan air; alat penyaringan dan sterilisasi air; alat sterilisasi udara
untuk keperluan rumah tangga; aparatur pemurnian air; instalasi pemurnian air; instalasi pemurnian air limbah; mesin
pemurnian air; peralatan dan instalasi pemurnian air; sterilisasi air; sterilisasi untuk keperluan industri; unit pemurnian air
limbah; unit pemurnian air untuk memproduksi air minum; alat sterilisasi air===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D152021040145
: 15/06/2021 14:17:39
:
: Ibrahim, ST, MM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum. Bukit Baruga Kawasan Borneo Jl. Barito No. 16 Kel. Antang Kec. Manggala
Kota Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90231
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COOZI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT, JINGGA dan ABU-ABU
: 30
: ===minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba,
jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman teh boba===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040145
: 15/06/2021 14:17:39
:
: FRANSISKUS EDBERT LUHUR
: Jl. Melati II No. 11, RT/RW 001/002, Pakuan, Kota Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa
Barat
: Donny Alamsyah Sheyoputra S.H., LL.M.,
: Sheyoputra Law Office Sampoerna Strategic Square Tower B, Lt. 18, Jend.
Sudirman Kav. 45-46

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OPTIMAX & Lukisan
: OPTIMAX merupakan sebuah penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning dan Biru
: 1
: ===Bahan bakar aditif===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

540 Etiket

: DID2021040146
: 15/06/2021 14:18:39
:
: Meinardi Wibowo

540 Etiket

: Jl. Balita X No. 12 Rt. 004/004, Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang , Kota
Tangerang, Banten, 15145

Halaman 157 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Glorich
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dah Biru
: 1
: ===pengemulsi untuk digunakan dalam industri; pengemulsi untuk digunakan dalam industri makanan; pengemulsi untuk
digunakan dalam industri pengolahan makanan; pengemulsi untuk sediaan makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040147
: 15/06/2021 14:20:39
:
: Hesti Puspitosari

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Wiratama III No 319 KPR Asabri 1 RT 008 RW 005, Tawanganom, Magetan,
Kabupaten Magetan, Jawa Timur, 63312
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Intrans Publishing
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Emas dan Hitam
: 35
: ===Jasa grosir yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi;
Layanan ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
penjualan buku; Penyediaan informasi pasar konsumen berkaitan dengan penjualan buku secara daring===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040148
: 15/06/2021 14:20:47
:
: LI, JIANSHENG

540 Etiket

: 8th Floor, United Building, No. 90, Anling 2nd Road, Huli District, Xiamen City, Fujian
Province
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MY-HI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 28
: ===Hiasan pohon Natal, kecuali gula-gula dan lampu-lampu pohon Natal listrik; Mesin latihan fisik; bangku senam; blok
bangunan [mainan]; bola untuk permainan; drone [mainan]; gantungan baju untuk hiasan pohon Natal; hiasan pohon Natal
musikal; jaring untuk permainan bola; kait untuk hiasan pohon Natal; kartu permainan; kendaraan mainan mengunakan aki
(accu); kotak peralatan pancing [alat memancing]; mainan aksi elektronik; mainan aksi listrik; mainan elektronik; mainan kolam
tiup; mainan mandi tiup; mainan pendidikan; mainan pendidikan untuk bayi; mainan plastik; mainan yang dirancang untuk
melekat pada kursi mobil; mendorong mainan; mesin angkat berat untuk berolahraga; mesin berat untuk latihan fisik; mesin
latihan; mesin latihan elips; mesin memanjat tangga untuk berolahraga; mesin resistensi untuk berolahraga; mesin tangga
untuk berolahraga; mobil balap mainan; mobil balap mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil balap mainan yang
dikendalikan radio; mobil balap model skala; mobil mainan; mobil mainan mengunakan aki (accu); mobil mainan yang
dikendalikan dari jarak jauh; mobil mainan yang dikendalikan radio; mobil model skala [mainan]; motor mainan menggunakan
aki (accu); naik mobil mainan; paintballs [amunisi untuk senjata paintball] [alat olahraga]; patung-patung mainan plastik;
pengendali untuk mainan; pengendali untuk mobil mainan; pengontrol untuk pesawat mainan; peralatan latihan; peralatan
olahraga yang dioperasikan secara manual; peralatan olahraga, selain untuk keperluan rehabilitasi medis; peralatan olahraga,
selain untuk keperluan terapi fisik; peralatan untuk senam; permainan anak panah elektronik; permainan catur; permainan dan
alat-alat permainan; permainan papan; pita senam ritmik; skuter [mainan]; tarik mainan kendaraan; tarik mobil mainan; trek
balap [mainan]; trek balap mobil mainan; unit permainan genggam elektronik===

Halaman 158 dari 623

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040149
: 15/06/2021 14:21:41
:
: Matthew

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kintamani II No.18 RT 003, RW 007 Kelapa Gading Barat ? Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14240
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PEACE GARDEN CEMETERY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 45
: ===jasa penguburan; jasa usaha penguburan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040150
: 15/06/2021 14:23:47
:
: PT Pakar Digital Kreatif

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Tawangsari CT II Gg. Gayamsari II No. 9C, Karang Wuni , Kelurahan
Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55281
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Putih
: 35
: ===Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu,
melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan komersial atau
periklanan; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan
komputer global; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi
dan kantor; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa promosi,
manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam jaringan, layanan
administrasi bisnis terkait layanan garansi, penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan
organisasi bisnis, penasihat bisnis dan layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian
bisnis, informasi dan saran komersial untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial
atai periklanan, proses administrasi pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi
statistik, konsultasi bisnis, koleksi, kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan
dan penyedia data, layanan informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database komputer, internet atau
perangkat komunikasi nirkabel, pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan
akun, peramalan ekonomi, pakar efisiensi, konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis
profesional, analisis dan penyedia informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan
dan memverifikasi penilaian dan ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan
dan penilaian penyedia layanan untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan; Periklanan melalui media
elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan,
pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang
sosialisasi untuk tujuan bisnis; distribusi bahan periklanan; jasa agen periklanan; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi
yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis,
manajemen bisnis dan pemasaran; jasa periklanan; jasa periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa
periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit,
radio dan siaran on-line; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi
promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa periklanan, yaitu,
manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa
periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan
pelaporan iklan untuk orang lain; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja
periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data
iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan

740

Halaman 159 dari 623

pembelian media untuk orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan dan pemasaran; konsultasi mengenai strategi
komunikasi periklanan; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan periklanan,
publisitas dan pemasaran; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan
wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana,
celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol
berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga,
dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure,
jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan periklanan yang berkaitan dengan komersialisasi
produk-produk baru; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang
periklanan dan pemasaran; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk tujuan komersial, promosi atau
periklanan; menyediakan informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan; penelitian
pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; pengkinian materi periklanan;
penyebaran bahan periklanan; penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; perencanaan dan desain periklanan, yaitu,
desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan, pembelian
dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media; periklanan; periklanan melalui jaringan telepon
seluler; periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran, riset pasar; riset pasar untuk tujuan periklanan; studi pasar untuk
tujuan periklanan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040151
: 15/06/2021 14:25:22
:
: KOPERASI KOPONTREN AL-FALAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Paka'an Dajah, Kel. Paka'an Dajah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur,
69119
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: KEPANK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hijau dan Biru
: 32
: ===Air mineral; Air rasa; air [minuman]; air dalam kemasan; air mineral; air mineral [minuman]; air mineral berperisa; air
mineral dengan rasa; air minum; air minum dengan rasa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040152
: 15/06/2021 14:29:24
:
: PT UNIMAX POWER

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Al Mumtaz Propolis
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning dan emas
: 5
: ===Jamu dalam bentuk cair; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan;
Minuman suplemen berbahan baku herbal; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak
obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat-obatan
tradisional; Suplement; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan,
Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon,
minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyokoyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil
makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung
obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk
pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; ekstrak herbal obat; jamu tradisional; makanan/minuman suplemen
kesehatan; obat-obatan herbal; propolis untuk keperluan farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi; suplemen
dan sediaan herbal; suplemen diet propolis; suplemen minuman kolagen; suplemen vitalitas===

740

Halaman 160 dari 623

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040153
: 15/06/2021 14:29:48
:
: LI, JIANSHENG

540 Etiket

: 8th Floor, United Building, No. 90, Anling 2nd Road, Huli District, Xiamen City, Fujian
Province
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MORIBUNO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Abu-abu, Hitam dan Putih
: 12
: ===As Gear Depan Untuk Kendaraan; As Overan Untuk Kendaraan; As overan gigi untuk sepeda motor; As shock untuk
kendaraan darat; As starter untuk kendaraan; Ball joint untuk kendaraan; Batang penghubung untuk kendaraan darat, selain
dari bagian motor dan mesin; Bos fork; Bracket plat nomor kendaraan; Bushing arm mobil; Cincin Peluru untuk roda
kendaraan; Dudukan stang untuk sepeda motor; Gear Kick Idle Untuk Kendaraan; Gear kopling Untuk Kendaraan; Isyarat
sinyal untuk kendaraan (lampu sein); Kabel kopling untuk kendaraan; Kabel transmisi untuk kendaraan; Kampas kopling untuk
kendaraan; Kampas rem tromol; Karet balstep Pijakan kaki kendaraan; Karet shockbreaker untuk kendaraan; Komstering,
untuk kendaraan; Kotak roda gigi untuk kendaraan; Kran bensin untuk kendaraan; Modul pedal akselerator untuk kendaraan
darat; Operan gigi; Pedal rem; Pegangan Tangan Untuk Kendaraan ( hand grip); Penyangga tanggan untuk kendaraan; Per
Daun untuk Kendaraan Bermotor; Per Kick Untuk Kendaraan; Per untuk kampas rem kendaraan; Pijakan Kaki (footstep);
Piringan disc; Plat kopling Untuk Kendaraan; Rantai penggerak untuk kendaraan; Sabuk pengaman pengemudi (kendaraan);
Sensor parkir [alarm tanda mundur untuk kendaraan]; Sliders rangka untuk sepeda motor; Spatbor untuk kendaraan; Standar
tengah sepeda motor; Stang (bagian dari kendaraan); Tiang rem belakang sepeda motor; Transmisi untuk kendaraan; Truk
bagasi; Tuas Kopling; Variasi untuk menutup spion standart jadi beda; Velg Mobil dan Motor; Velg untuk roda kendaraan;
alarm dan perangkat anti pencurian untuk kendaraan; as bergigi untuk kendaraan; as roda; bagasi barang diatap kendaraan;
bak engkol untuk kendaraan darat; baling-baling sekrup untuk kendaraan; ban; ban dalam untuk ban kendaraan; ban luar; ban
luar tubles; ban luar untuk kendaraan; ban pneumatik; banci bar untuk sepeda motor; bantal jok untuk jok kendaraan air;
bantalan (bearings) [kendaraan darat]; bantalan roda untuk kendaraan darat; baut pin raja; baut setang piston; bearing (untuk
kendaraan darat); behel jok sepeda motor; bobot keseimbangan untuk roda mobil; bola setir kendaraan; box bagasi
kendaraan; bracket box motor; bumper kendaraan; cakram rem untuk kendaraan; coachwork untuk kendaraan bermotor; disc
brake; engkol lonceng; foot step racing; gantungan barang kendaraan; gantungan untuk kendaraan; gear box untuk kendaraan
darat; gearing untuk kendaraan darat; gigi perubahan kecepatan untuk kendaraan darat; grip stang untuk sepeda motor;
handle rem/kopling; jalu stang; jari-jari roda kendaraan; jari-jari untuk kendaraan darat; jok untuk kendaraan bermotor; joystick
kendaraan; kabel rem untuk sepeda motor; kaca spion untuk kendaraan; kaki pasak untuk sepeda motor; kaliper rem untuk
kendaraan; kalung engkol lonceng; kampas rem; kampas rem untuk kendaraan; kantong pelana disesuaikan untuk sepeda
motor; karet untuk rem kendaraan; katup untuk ban kendaraan; kit lengan tengah untuk kendaraan; klakson kendaraan;
kopling untuk kendaraan darat; kulit jok; lapisan bagian luar ban untuk vulkanisasi ban; lengan ayun sepeda motor; lonceng
siklus; mangkok ganda untuk kendaraan; master rem kit; mengemudi motor untuk kendaraan darat; mesin untuk kendaraan
bermotor; panel trim untuk bodi kendaraan; pannier diadaptasi untuk kendaraan roda dua; papan injakan kendaraan; pedal
rem untuk kendaraan; pegangan jendela untuk mobil; pegangan per; pegangan untuk kendaraan; pegas [kendaraan darat];
pelindung matahari dan visor untuk mobil motor; pelindung radiator motor; pentil untuk ban kendaraan; penutup baut spion;
penutup radiator motor; penutup sadel untuk sepeda motor; penutup segitiga shock; penutup stir kendaraan; peredam kejut
untuk kendaraan; peredam kejut untuk mobil; pergeseran gigi untuk kendaraan darat; persneliing untuk kendaraan darat;
persneling untuk sepeda motor; plat transmisi dan dudukan mesin (engine mounting); pompa untuk menggembungkan ban
kendaraan; poros penggerak (gardan) untuk kendaraan; poros transmisi untuk kendaraan darat; poros untuk kendaraan;
rangka untuk kendaraan darat; rantai anti-selip; rantai mobil; rantai sepeda; rem cakram untuk kendaraan; rem tangan; rem,
setang, indikator arah, pedal, pompa, jari-jari (ruji), sadel sepeda; roda gigi diferensial untuk kendaraan darat; roda kemudi
untuk kendaraan; roll bar (kendaraan); sabuk karet untuk transmisi kendaraan darat; sambungan universal untuk kendaraan
darat; sandaran dan bantal disesuaikan untuk digunakan di kendaraan darat; sandaran untuk kendaraan; sarung untuk sepeda
(sepeda motor); segitiga shock motor; selang / kabel kopling; selang / kabel rem; selang rem untuk kendaraan; sendi
penghubung untuk kendaraan; sepatu rem untuk kendaraan; sepeda; sepeda motor; setelan rantai; shock Breker; spakbor;
standar kendaraan; stang mencengkeram untuk sepeda; suspensi peredam kejut untuk kendaraan darat; tabung shock depan;
tanduk untuk kendaraan; transmisi kopling dan roda gigi kopling [kendaraan darat]; tromol; tuas rem untuk kendaraan darat;
tuas rem untuk sepeda motor; tutup minyak rem; tutup nap roda untuk kendaraan darat; tutup tangki bensin kendaraan darat;
udara pompa [aksesoris kendaraan]; velg jeruji; velg racing; visor kaca depan [bagian-bagian kendaraan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D152021040154
: 15/06/2021 14:31:35
:
: PT. Mardhia Perkasa Utama

540 Etiket

: Jl. Boulevard Komp. Ruby II No. 41 Kel. Masale Kec. Panakukang Kota Makassar,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90231

Halaman 161 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RIOTA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU TUA, BIRU MUDA, HIJAU, MERAH dan PUTIH
: 32
: ===air mineral; air minum dalam kemasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040155
: 15/06/2021 14:32:30
:
: Wawan Kurniawan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rt 023 Rw 005 Maniskidul, Kec. Jalaksana
, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, 45554
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Biomo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Abu
: 5
: ===Suplemen diet dan gizi; sediaan multivitamin; suplemen herbal; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040156
: 15/06/2021 14:36:51
:
: Inez Rindang Irawady

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Perdagangan V No. 13 Rt 007 Rw 007 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan, Jakarta
Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12330
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GEMMA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Hitam dan Putih
: 3
: ===Bibit parfum; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; air parfum;
amber [parfum]; ambergris [parfum]; bahan parfum dan perasa/aroma; colognes, parfum dan kosmetik; dasar untuk parfum
bunga; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan
preparat kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk;
parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan
industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; sachet parfum; sediaan fumigasi [parfum]; wewangian, wewangian dan
dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040157
: 15/06/2021 14:40:21
:
: PT. Tigris Integra Prima

540 Etiket

: Jl. Mangga Dua Raya Blok F No. 9, RT. 013 RW. 013,
Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Halaman 162 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TALL TALES
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 32
: ===Bir; Bir jahe dari minuman jus jahe; Konsentrat jus buah; Konsentrat untuk membuat minuman; Minuman non-alkohol,
yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman sari buah; Minuman soda;
Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman buah; air mineral [minuman]; air mineral dengan rasa;
air minum dalam kemasan; air minum dengan rasa; air minum suling; air soda; air soda (berkarbonasi); bir jahe; bir jahe tanpaalkohol; esensi untuk membuat air mineral berasa, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk membuat minuman; jus
anggur; jus buah; jus buah campuran; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan;
minuman berenergi; minuman buah; minuman isotonik; minuman ringan; minuman tanpa-alkohol; minuman, yaitu, air minum,
air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman
penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; serbuk digunakan dalam persiapan
minuman berbahan dasar buah; sirup untuk membuat limun; sirup untuk minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040158
: 15/06/2021 14:40:31
:
: KETUT ARIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PANTAI INDAH G BUNTU BAKTISERAGA BULELENG, Kabupaten Buleleng,
Bali, 81119
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kutus Bali
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Kuning Emas
: 3
: ===minyak aromatik; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak pijat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040159
: 15/06/2021 14:43:13
:
: LI, JIANSHENG

540 Etiket

540 Etiket

: 8th Floor, United Building, No. 90, Anling 2nd Road, Huli District, Xiamen City, Fujian
Province
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NEWWEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 10
: ===Alat rontgen untuk keperluan gigi; Alat uji untuk keperluan medis; Aparatus pemutih gigi dengan lampu LED; Celemek
medis untuk kedokteran gigi; Gigi palsu; Kompres termo elektrik (pembedahan); Kursi untuk keperluan medis atau kedokteran
gigi; Masker pembiusan; Pakaian medis; Pakaian untuk pemeriksaan pasien; Pakaian untuk ruang operasi; Penutup kepala
untuk keperluan medis (nurse cap); Peralatan perawatan gigi menggunakan listrik; Perangkat saluran selang darah (Blood
Tubing Line Set); Sarung tangan lateks untuk keperluan medis; Sol sepatu ortopedi; Tempat tidur beroda untuk keperluan
medis; Wadah khusus dibuat untuk limbah medis; aparat dan instalasi untuk produksi sinar-X, untuk tujuan medis; aparat gigi;
benang, bedah; cekungan untuk tujuan medis; cermin gigi; gigi palsu; implan gigi yang terbuat dari bahan buatan; instrumen
untuk digunakan dalam kedokteran gigi palsu; jarum suntik untuk tujuan medis; kawat gigi; kawat gigi untuk anggota badan
dan sendi untuk penggunaan medis; kompresor bedah; kuarsa lampu untuk tujuan medis; kursi dokter gigi; lampu
menyembuhkan gigi; lampu menyembuhkan halogen gigi; laser untuk keperluan gigi; masker bedah; masker oksigen untuk

Halaman 163 dari 623

keperluan medis; masker pelindung wajah untuk penggunaan medis; masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis;
masker sanitasi untuk isolasi debu untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi kuman; masker sanitasi untuk tujuan
isolasi virus; nampan kesan gigi; ortopedi sol bantal gel untuk sepatu; pakaian kompresi pasca-operasi; pakaian pelindung
untuk keperluan medis; pelindung wajah transparan untuk digunakan oleh tenaga medis; peralatan dan instrumen untuk
keperluan bedah, medis, gigi, dan kedokteran hewan; peralatan diagosa untuk keperluan medis; perangkat perlindungan
terhadap sinar-X, untuk tujuan medis; picks gigi untuk digunakan dalam perawatan gigi; resusitasi cardiopulmonary [CPR]
masker; sarung tangan bedah; sarung tangan karet untuk tujuan medis; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan gigi;
sarung tangan sekali pakai untuk tujuan bedah; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan medis; sarung tangan untuk
pemeriksaan medis; sarung tangan untuk tujuan medis; sepatu pelatihan ortopedi; sepatu untuk tujuan medis; tang gigi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040160
: 15/06/2021 14:44:58
:
: TONI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN KALIANYAR V NO. 8 , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GILDARTS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU TUA, NAVY, MID NIGHT BLUE, PUTIH
: 25
: ===pakaian; pakaian santai; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak;
pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021040161
: 15/06/2021 14:45:55
:
: PT. MITRA KENYANG UNTUNG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Puri Widya Kencana Blok K6 No.11 Citraland, Surabaya
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SINCHON K-Snack Station
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, putih, kuning
: 43
: ===Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, termasuk jasa
restoran yang bisa dibawa pulang; Layanan menjemput makanan; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran Prasmanan;
Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa memasak makanan; layanan
kafe, bistro, dan restoran; layanan rantai restoran; layanan restoran cepat saji; mengambil layanan makanan cepat saji;
menyediakan makanan dan minuman; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman;
persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; pusat makanan/jajan;
restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji
dan layanan 24 jam; restoran, bar, dan layanan lounge koktail===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

566

: JID2021040162
: 15/06/2021 14:46:52
:
: Irvan Rully Santoso

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Prawirotaman MG 3/649, RT/RW 33/9, Brontokusuman, Mergangsan, Kota
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55153
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ekstens
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 164 dari 623

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kuning Keemasan, Hitam, Putih, Abu-Abu
: 43
: ===Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk
kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa
restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di
luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Layanan restoran Jepang;
Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Membuat reservasi dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar;
Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran; Restoran; Restoran
Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan;
Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging panggang; Restoran dengan
layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan
daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; delicatessens [restoran]; hotel, motel, restoran, bar
dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa agen
perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa
restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoranrestoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan
layanan kafetaria; layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan bar dan restoran; layanan hotel dan restoran; layanan
hotel, bar dan restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi restoran;
layanan informasi restoran dan bar; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria dan
restoran; layanan makan malam dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi
liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan rantai restoran; layanan reservasi dan
pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan
restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen;
layanan restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis;
layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa
pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan
makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang
restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; menyajikan makanan dan
minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan
restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para
tamu di restoran; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan reservasi
hotel dan restoran untuk pihak lain; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di
restoran melalui Internet; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs
web; penyediaan informasi tentang layanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran;
penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa
restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan
ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyediaan ulasan online
tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan
makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; restoran dengan layanan utama
pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang;
restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan
untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan
makanan dan minuman kelor; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; salad bar [layanan
restoran]===
: DID2021040163
: 15/06/2021 14:47:15
:
: Alisjahbana Haliman

540 Etiket

: Jl. Jambu No. 18 RT. 005 RW. 002,
Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta , DKI Jakarta
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KARUSOTJU FINEST CRAFTED ARAK BATUKARU BALI
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, biru tua, biru muda, kuning, hitam, abu – abu, putih
: 33
: ===Minuman beralkohol; minuman beralkohol, esens dan ekstrak; minuman keras, arak, dan minuman beralkohol===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: D012021040164
: 15/06/2021 14:49:02
:

540 Etiket

Halaman 165 dari 623

730

Nama Pemohon

: CV. ATAGATA INDO SEJAHTERA

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Banda Aceh-Medan Km. 41.5 Simpang Jantho Desa Seubeubok Kecamatan
Seulimeum Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, 23951
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: T3ra
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih dan Hijau
: 32
: ===air minum dalam kemasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040165
: 15/06/2021 14:49:54
:
: Loheryanto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman kopo katapang blok P1 no. 20, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat,
40921
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: dot.com
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, abu dan merah
: 25
: ===jaket [pakaian]; jaket denim; kaos; kaos polo; pakaian; pakaian dalam anak-anak; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian
untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian, alas kaki, tutup kepala===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040166
: 15/06/2021 14:50:38
:
: Fury Septi Pirjian, SE

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Cemerlang Permai blok B2 No 10 , Kota Sukabumi, Jawa Barat, 43135
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GHAISANBOUTIQUE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PINK
: 25
: ===pakaian; pakaian santai; pakaian untuk wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek

: DID2021040167
: 15/06/2021 14:51:14
:
: LI, JIANSHENG

540 Etiket

540 Etiket

: 8th Floor, United Building, No. 90, Anling 2nd Road, Huli District, Xiamen City, Fujian
Province
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

: Merek Kata dan Lukisan
: BMZAR
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Putih
: 20
: ===Dekorasi permukaan, bukan dari logam, produk jadi yang terbuat dari kertas cetak dan imprenasi atau foil plastik untuk
digunakan dalam konstruksi perabotan, desain interior, konstruksi kendaraan, dan bidang terkait; Furniture untuk rumah,
kantor, dan taman; Keperluan kantor [perabot]; Kereta makanan (perabot); Kursi perabot kantor; Lis tutup tepi, profil, kerei
gulung untuk perabotan, bukan dari logam dan bukan dari tekstil; Meja [Perabotan]; Meja cuci muka (perabot rumah tangga);
Meja modular [perabot]; Pembuat perabot kayu; Penyekat perabot dari kayu; Perabot rumah tangga yang berbahan
aluminium; Perabot sekolah; Perabotan luar ruangan; Perabotan plastik untuk taman; Perabotan rumah, bagian untuk
perabotan, bingkai, khususnya kayu dan bahan penggantinya, atau plastik; Perlengkapan perabot bukan dari logam; Pintu
untuk perabot; Rak meja [perabot]; Rak-rak untuk perabot; Roda perabot bukan dari loga; Sandaran tangan [Perabotan];
bangku gergaji [perabot]; bangku wakil [furniture]; bangku wakil [perabot] dari logam; bangku wakil [perabot], bukan dari
logam; batang gorden; cabinet [perabot]; cermin [perabot]; display tempat pembelian [perabot]; furniture / perabot rumah
tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; futon [perabot]; gantungan handuk [furniture]; gerbang
anjing dari logam [perabot]; gerbang keselamatan, bukan dari logam, untuk bayi, anak-anak, dan hewan peliharaan [perabot];
gerbang pengaman dari logam untuk bayi, anak-anak, dan hewan peliharaan [perabot]; gerbong makan malam [furniture];
gerobak menara logam beroda yang khusus disesuaikan untuk komputer [perabot]; gerobak untuk komputer [perabot]; kaca
bingkai; kotak alat, bukan dari logam [perabot]; kursi [perabot]; kurung, bukan dari logam, untuk perabotan; laci kabinet di
bawah wastafel untuk instalasi kamar mandi [perabot]; layar terbuat dari pengganti buluh atau buluh [furniture]; lemari
[perabot]; lemari indeks [furniture]; lemari komputer [perabot]; meja pajangan [perabot]; meja rias [perabot]; partisi kantor
berdiri bebas [perabot]; partisi kantor bergerak [furniture]; patio furniture dari kayu; patio furniture dari logam; patio furniture
dari plastik; pelindung bumper untuk perabotan; perabot dapur yang dibuat khusus; perabot komputer; perabot pantai; perabot
rak bagasi; perabot rumah tangga; perabot sekolah; perabot-perabot rumah dari kayu, gabus, rumput, buluh rotan, tanduk,
tulang, gading, baleln, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari
plastik; perabotan; perabotan dapur; perabotan kantor; peti alat, bukan dari logam [perabot]; potongan tepi kayu atau plastik
untuk penggunaan dengan perabotan; rak [perabot]; rak anggur [perabot]; rak anggur [perabot] bukan dari logam; rak anggur
[perabot] dari logam; rak kayu [perabot]; rak kertas [perabot]; rak konsinyasi [perabot]; rak logam [perabot]; rak modular
[perabot]; rak pakaian [perabot]; rak perabot untuk penyimpanan cd; rol gorden; sandaran kepala [perabot]; tarikan batu untuk
lemari, laci dan perabot; tarikan keramik untuk lemari, laci dan perabot; tepi plastik untuk perabotan; tirai (perabot); tirai jendela
dalam ruangan [perabot]; trestles [perabot]; troli [perabot]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040168
: 15/06/2021 14:53:14
:
: CV ANDARA YASA ANUGERAH

540 Etiket

: Perum Griya Kusuma, Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo,
Jawa Tengah
: Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M
: AFJ Counselors At Law, Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor
(207 B-C) Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Lukisan Beruang
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, ungu dan biru
: 3
: ===Balsam bayi (lilin lebah) tidak mengandung obat; Gel pelangsing (kosmetik ); Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk
kosmetik; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Krim mandi untuk bayi; Minyak bayi; Minyak, krim dan losion untuk
kulit; Pasta gigi untuk bayi; Pembersih botol bayi; Pembersih serba guna; Pewarna dan cat rambut; Produk perawatan kulit;
Sabun; Sabun Mandi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Serum anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; Tisu basah; alis palsu; baby oil [perlengkapan mandi]; balsem, selain untuk keperluan medis; bedak tabur;
cat kuku; cotton buds untuk penggunaan pribadi; deodoran; deterjen; kapas kecantikan; kondisioner pembersih untuk
digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut untuk bayi; kosmetik bermain anak-anak, menandai
kulit; kosmetik dan make-up; krim pembersih; krim ruam popok tanpa obat; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tubuh
untuk keperluan kosmetik; kutek kuku; lipstik; losion untuk kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; lotion bayi
[perlengkapan mandi]; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion untuk mengurangi selulit; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim
dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; mandi busa bayi; maskara; masker kecantikan;
masker kosmetik; masker kulit; masker wajah; minyak almond; minyak aromatik; minyak esensial aromatik; minyak mawar;
minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak rambut kemiri; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; parfum dan
cologne; pasta gigi; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab tubuh; pelindung
terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; penyegar nafas; sabun cair untuk
binatu; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo dan kondisioner rambut; sampo untuk bayi; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
menghilangkan karat; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan
tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan
pengharum ruangan; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pijat tanpa obat; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk
mencuci buah dan sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; serum kecantikan; tisu bayi diresapi dengan sediaan
pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi===

Halaman 167 dari 623

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D012021040169
: 15/06/2021 14:53:36
:
: CV. ATAGATA INDO SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Banda Aceh-Medan Km. 41.5 Simpang Jantho Desa Seubeubok Kecamatan
Seulimeum Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, 23951
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Teraku
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih dan Hijau
: 32
: ===air minum dalam kemasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040170
: 15/06/2021 14:53:55
:
: IBNU RIZAL

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Puri Flamboyan Blok G II No.11 RT.009/RW.012, Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: B'NOE SKIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Kuning
: 3
: ===Gel jerawat (kosmetik); Kosmetik untuk manusia; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab
[Moisturizer] kosmetik; Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; Serum Mata (kosmetik); Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; kosmetik; kosmetik perawatan kulit;
kosmetik untuk digunakan pada kulit; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; sediaan kosmetik untuk kulit;
sediaan perawatan wajah kosmetik; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040171
: 15/06/2021 14:58:11
:
: Nuridwan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln permana blok B Rt 006 Rw 002 Dukuh kec/kab indramayu jawa barat 45215 ,
Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, 45215
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PT. RNN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, BIRU ,MERAH, HITAM
: 29
: ===minyak nabati; minyak nabati untuk bahan makanan; minyak nabati untuk keperluan kuliner; olesan terbuat dari minyak
nabati===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021040173
: 15/06/2021 15:01:28
:
: CUSCAPI BERHAD.

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Level 28 Block N, Empire City Damansara, No. 8 Jalan Damansara, PJU 8, Petaling
Jaya, Selangor, Malaysia
: Rini Listya Kusumawardani S.H.
: NSP Law offoce Jalan Menteng Raya No 35

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CUSCAPI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu dan Putih
: 9
: ===Alat perekam pekerjaan; Drive CD untuk komputer; Drive CD-ROM; Komputer-komputer papan tulis elektronik interaktif;
Layar LED untuk laptop; Monitor-monitor untuk komputer; Peralatan penyimpan energi yang terdiri dari baterai-baterai;
Perangkat lunak komputer, yakni perangkat lunak sistem operasi; Perangkat lunak untuk komputer; Printer ink jet; adaptor
untuk laptop; alat perekam data; alat perekam film; alat perekam jarak; alat perekam suara; alat perekam suara dan gambar;
alat perekam video; alat perekam waktu; baterai laptop; dudukan disesuaikan untuk laptop; filter anti-silau untuk monitor
komputer; frame monitor komputer; jam central processing unit [CPU]; kalkulator; kalkulator elektronik; kalkulator elektronik
genggam; kasing untuk laptop; keyboard komputer; keyboard laptop; keypad komputer; kipas unit pemrosesan pusat [CPU];
komputer; komputer laptop; komputer super; layar LCD untuk laptop; monitor komputer; monitor layar komputer; pelindung
layar privasi disesuaikan untuk laptop; pendingin unit pemrosesan pusat [CPU]; penutup untuk laptop; peralatan audio;
peralatan audio digital; peralatan audio konferensi; peralatan audio visual; peralatan foto dan video interaktif, yaitu, kios-kios
(kiosks) untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit, mencetak dan berbagi gambar dan video digital; peralatan
pemroses sinyal audio; peralatan pemutaran video; peralatan reproduksi video; peralatan transmisi video; peralatan video;
peralatan video konferensi; perangkat lunak anti-virus komputer; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak firewall
komputer; perangkat lunak game komputer dan perangkat lunak grafis 3D komputer yang direkam dan dapat diunduh;
perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer interaktif; perangkat lunak komputer yang direkam; perangkat lunak
komputer, firmware dan perangkat keras; printer desktop; printer ink-jet; printer jaringan; printer komputer; printer laser; printer
warna; printer warna digital; printer xerografis; program komputer; program komputer yang direkam; program komputer, dapat
diunduh; program pengoperasian komputer; scanner (pemindai); scanner elektronik genggam; scanner genggam; teleprinters;
unit pemrosesan pusat (CPU)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040174
: 15/06/2021 15:01:38
:
: LI, JIANSHENG

540 Etiket

: 8th Floor, United Building, No. 90, Anling 2nd Road, Huli District, Xiamen City, Fujian
Province
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EXPOSE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 9
: ===Alat Meteran; Alat Meteran dan alat Pengontrol; Alat penerima suara dan gambar video (Audio-Video) untuk home
theaters; Antena HDTV; Audio video visual; Baterai; Baterai tambahan untuk smartphone; Baterai untuk senter; Bel pintu
listrik; Booster antena; CD, DVD, dan media perekaman digital lainnya; CD-ROM kosong untuk merekam suara atau video;
Cakram padat video (VCD); Helm khusus latihan olahraga kriket; Helm olahraga; Kamera CCTV; Komputer; Kotak meteran
air; Kotak, tali dan rantai kacamata; METERAN ROLL; Pakaian kontrol kebakaran dan pakaian perlindungan terhadap api
untuk industri balap olahraga motor, yaitu—kemeja dan celana dalam, celana panjang, kemeja, jaket, jas, kaus kaki, sepatu,
sepatu bot, helm pengaman, kacamata, topi dan topi; Penguat suara; Pengukur amper; Peralatan keselamatan yaitu teknologi
penghalang termal yang digunakan pada topi keras dan helm pengaman; Peranti lunak aplikasi komputer untuk telepon pintar,
alat PDA dan komputer tablet, yaitu, peranti lunak untuk digunakan oleh pengemudi kendaraan dan penumpang untuk
mengakses, melihat, dan berinteraksi dengan dan mengunduh (download) konten informasi dan hiburan [sehubungan dengan
otomobil]; Peranti lunak komputer dan peranti lunak aplikasi komputer untuk digunakan di telepon genggam dan di kendaraan
bermotor untuk pengiriman dan penerimaan sinyal untuk memfasilitasi pembukaan kunci dan penguncian pintu dan sistem
pengamanan yang dikonfirmasi, memulai dan menghentikan mesin dan mengakses, mengelola dan mengendalikan sistem
kendaraan, termasuk sistem informasi, sistem hiburan, sistem kontrol iklim dan fungsi kendaraan[sehubungan dengan
otomobil]; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbang, pengukur,
sinyal, pemeriksaan (pengawasan), pertolongan jiwa dan pendidikan; Proyektor-proyektor multimedia untuk home theaters;
Relay untuk stasiun radio dan TV; Sarung, wadah dan tempat lensa kontak; Sekering untuk baterai kendraan; Sensor suhu
udara sekitar untuk kendaraan; Stabilizer listrik; adaptor daya; aki untuk sepeda listrik, baterai untuk senter; akumulator, listrik,
untuk kendaraan; alat dan instrumen keselamatan dan keamanan; alat kemudi, otomatis, untuk kendaraan; alat penerima
audio dan video; alat untuk memeriksa kecepatan kendaraan; alat untuk menguji rem kendaraan; alat untuk menguji transmisi
kendaraan; antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan perangkat elektronik, yaitu panel kontrol elektronik,
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monitor, layar sentuh, remot kontrol, stasiun dok, konektor, sakelar, dan kontrol yang diaktifkan suara; antena; antena radio;
ballast untuk peralatan penerangan listrik; bantalan hidung kacamata; bantalan lutut untuk pekerja; bantalan rahang diadaptasi
khusus untuk helm pelindung olahraga; bantalan telinga khusus disesuaikan untuk helm olahraga pelindung; bantalan telinga
untuk bingkai kacamata; barang dari pakaian pelindung untuk dipakai oleh pengendara sepeda motor untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; barang-barang optik; baterai pengapian; baterai untuk kendaraan; benda pelindung pakaian
untuk dipakai oleh pengendara bermotor supaya terlindungi dari kecelakaan atau cedera, yaitu, sepatu bot keselamatan dan
sarung tangan keselamatan; benda pelindung pakaian untuk pengendara bermotor untuk melindungi dari kecelakaan atau
cedera, iradiasi dan api; bingkai kacamata; boot untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; compact disc
[audio-video]; dipstik kendaraan; display kepala-up untuk kendaraan bermotor; dudukan untuk kamera helm; earphone; engsel
untuk bingkai kacamata; equalizers [peralatan audio]; gelang (bands) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam
tangan; headphone; headset; headset dan helm virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game;
headset nirkabel untuk digunakan dengan smartphone; helm; helm berkendara; helm bisbol; helm hoki; helm kecelakaan;
helm kecelakaan untuk pengendara sepeda motor; helm las gelap otomatis; helm pelindung; helm pelindung untuk anak-anak;
helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung untuk pengendara; helm pelindung untuk pengendara sepeda; helm pelindung
untuk pengendara sepeda motor; helm pelindung untuk penggunaan militer; helm pelindung untuk tinju; helm pemukul bisbol;
helm penangkap bisbol; helm pengaman; helm penyolder; helm selam; helm sepeda; helm sepeda motor; helm skateboard;
helm ski; helm snowboarding; helm softball; helm untuk hoki es; helm untuk pengendara sepeda motor; helm untuk sepak bola
Amerika; indikator ketinggian air untuk kendaraan; indikator level oli untuk kendaraan; indikator tingkat bahan bakar untuk
kendaraan; jaket keselamatan; jaring untuk perlindungan terhadap kecelakaan; kabel dan konektor audio dan speaker listrik;
kabel kacamata; kabel listrik; kabel mikrofon; kabel starter untuk motor; kabel untuk telepon pintar (smartphones) dalam
bentuk jam tangan; kaca optik; kacamata; kacamata anti-silau; kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu;
kacamata korektif; kacamata pelindung; kacamata pelindung dari sinar matahari; kacamata pembesar [optik]; kacamata tahan
debu; kacamata untuk olahraga; kamera [fotografi]; kamera helm; kamera web; kawat tembaga, terisolasi; kerucut keamanan
jalan raya; klakson untuk pengeras suara; komputer, video dan disk game elektronik interaktif; konektor busi bulat; konektor
kabel listrik; kunci daya untuk kendaraan bermotor; kunci elektronik untuk kendaraan; kunci untuk kendaraan, listrik; lampu
keamanan helm [lampu keamanan berkedip]; lensa kacamata; lensa kontak; lensa optik; lensa untuk kamera; lensa untuk
topeng pelindung pekerja; loudspeakers; masker anti polusi untuk perlindungan pernapasan; masker debu; masker pelindung;
masker wajah yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga; mesin hitung dan penyortiran uang; mesin
hitung uang kertas; mesin pelurusan roda kendaraan; mesin penyeimbang ban untuk kendaraan darat; meter parkir
kendaraan; meter penjepit untuk mengukur arus listrik; meteran dan peralatan pengukur elektrik, magnetik dan
elektromagnetik; mikrofon; mixer video; monitor suhu untuk keperluan rumah tangga; motor AC atau DC kendaraan darat
(tidak termasuk bagian-bagiannya); optik; pakaian dan sarung tangan untuk digunakan dalam pengelasan untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian pelindung untuk keselamatan; panel instrumen sepeda motor; panel kontrol untuk
alarm keamanan; papan setrika; pelacak kendaraan gps; pelampung; pelampung cincin untuk digunakan dalam penyelamatan
air; pelindung body(body protector) untuk keselamatan; pelindung kepala untuk keselamatan; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] khusus diadaptasi untuk smartphone; pelindung leher untuk keselamatan; pelindung lutut
dan siku (elbow protector) untuk keselamatan; pelindung mata yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga;
pelindung untuk helm; pelindung wajah pelindung pekerja; pelindung wajah untuk helm pelindung; pembatasan keamanan,
selain untuk kursi kendaraan dan peralatan olahraga; pengisi daya untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam
tangan; pengukur bahan bakar; pengukur suhu untuk keperluan rumah tangga; penutup untuk smartphone; peralatan audio
kendaraan bermotor; peralatan display untuk kendaraan; peralatan keselamatan kendaraan, yaitu, monitor tekanan ban
elektronik; peralatan keselamatan, yaitu-- bantalan peredam getaran dan tali helm; peralatan nirkabel; peralatan pengukuran
elektronik; perangkat elektronik dijital yang dapat dipakai yang menggabungkan telepn pontar (smartphones) dalam bentuk
jam tangan; perangkat pelacak kendaraan; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor; peranti lunak untuk
telepon pintar yang memberi pengguna kemampuan untuk mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari
jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai [sehubungan dengan
otomobil]; program komputer; proyektor home theater; radio; radio kendaraan; router nirkabel; sabuk Keselamatan; sarung
pelindung untuk smartphone; sarung tangan asbes untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sarung tangan pelindung;
segitiga peringatan kerusakan kendaraan; sel penyimpanan bahan bakar sebagai bagian struktural kendaraan; sensor
elektronik untuk mengukur radiasi matahari; sensor inframerah; sensor kecepatan; sensor solar untuk kendaraan; sensor
tingkat oli; sepatu pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan api; simulator mengemudi kendaraan untuk tujuan pelatihan; sinyal kabut, tidak mudah meledak;
sirene untuk kendaraan; sistem penguncian kendaraan; speaker; speedometer untuk kendaraan; spidometer; stereo
kendaraan; subwoofer untuk kendaraan; tali dagu untuk helm bisbol; tali dagu untuk helm hoki; tali dagu untuk helm pelindung;
tali dagu untuk helm pemukul baseball; tali dagu untuk helm sepak bola Amerika; tali dagu untuk helm softball; tali dagu untuk
helm untuk pengendara sepeda motor; tali pengaman, selain untuk tujuan kendaraan atau olahraga; tape recorder; tas helm;
televisi; termometer inframerah, bukan untuk keperluan medis; termometer rumah tangga; termostat untuk kendaraan;
termostat untuk mesin kendaraan; terpal keamanan; tongkat selfie digunakan sebagai aksesori smartphone; tutup kepala
menjadi helm pelindung; tutup pelindung yang diadaptasi untuk smartphone; wirelless portable speaker===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040175
: 15/06/2021 15:02:28
:
: PT. TALASI TRU ORIGIN

540 Etiket

: Jl. Wira No. 8,
Sanur, Denpasar, Bali
, Bali

Halaman 170 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AGNI
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 20
: ===Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Keperluan kantor [perabot]; Kursi perabot kantor; Meja cuci muka (perabot
rumah tangga); Perabot rumah tangga yang berbahan aluminium; furnitur taman; partisi kantor berdiri bebas [perabot]; perabot
rumah tangga; perabot-perabot rumah dari kayu, gabus, rumput, buluh rotan, tanduk, tulang, gading, baleln, kulit kerang,
amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040176
: 15/06/2021 15:02:30
:
: VITO ADI TJANDRASURJA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pura Mertasari Palm Sunset No.U21 Kuta, Badung, Bali
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LAFALOT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, kuning
: 30
: ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Custard; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis
(sweet filling), madu, sirup (treacle); Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi seduh; Minuman kopi
dengan atau tanpa susu; Nasi, pasta dan mie; Roti pastry; bahan pengganti kopi; biji kopi yang dilapisi cokelat; biskuit;
campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; cokelat; es buah; es kopi; es krim, sorbet dan es
lainnya yang dapat dimakan; es rasa; jagung panggang; jagung, diolah; kerupuk; kopi; kopi bebas kafein; kopi beraroma; kopi
dan coklat; kopi instan; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue, biskuit, kue kering; kukis (kue
kering); makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal;
minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es
berbahan dasar kopi; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; penyedap kopi;
puding; sereal dan biji-bijian olahan; sereal siap saji; tapioka dan sagu; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040177
: 15/06/2021 15:04:51
:
: SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.

Alamat Pemohon

: No. 777 Jinlong Road, Zhaoyuan City, Shandong

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LINGLONG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, BIRU, HIJAU DAN PUTIH
: 12
: ===BACK UP RING (penyangga karet roda untuk rem); BAN KARET MATI UNTUK RODA KENDARAAN; Ban [untuk mobil];
Ban dalam untuk ban pneumatik untuk roda kendaraan; Ban dalam untuk ban-ban; Ban dalam untuk kendaraan; Ban roda
kendaraan [ban]; Ban untuk buldoser; Ban untuk bus; Ban untuk truk; Ban-ban mobil; CUP FOR BRAKE MASTER CYLINDER
(Karet sentral Rem); CUP FOR CLUTCH MASTER (Karet sentral kopling atas); CUP FOR CLUTCH OPERATING (karet
sentral kopling bawah); CUP FOR SINGLE MASTER CYLINDER (Karet Sentral Rem satu Piston); CUP KIT FOR BRAKE
MASTER CYLINDER (set karet sentral rem); CUP KIT FOR CLUTCH MASTER (set karet sentral kopling atas); CUP KIT FOR
CLUTCH OPERATING (set karet sentral kopling bawah); CUP KIT FOR SINGLE MASTER CYLINDER (set karet sentral rem
singel piston); DRIVE SHAFT BOOT KIT (BOOT KARET AS RODA); HYDROVAC CUP (Karet Sentral untuk rem); Inflator
pompa angin ban; Karet balstep Pijakan kaki kendaraan; Karet peredam getaran pada kendaraan; Karet shockbreaker untuk

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 171 dari 623

kendaraan; Klakson sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; LORI; List untuk roda ban; POTONGAN KARET
BERPEREKAT UNTUK MENAMBAL BAN DALAM; Pelapis ban vulkanisir; Pelek roda depan; Pelek roda sepeda; Pelek untuk
roda gerobak; Pentil; Penutup ban cadangan; Pompa angin untuk mobil; Roda gerobak; Selubung untuk ban pneumatik [ban];
TUTUP RODA; Tube untuk roda kendaraan; Velg Mobil dan Motor; Velg untuk roda kendaraan; WHEEL CYLINDER PISTON
CUP (Karet Rem); alat penjepit jeruji roda; alur ban; anti-selip kancing untuk ban kendaraan; anti-selip rantai untuk ban
kendaraan; ban; ban berduri untuk kendaraan; ban bus; ban dalam; ban dalam tiup, perkakas reparasi ban dalam; ban dalam
untuk ban kendaraan; ban dalam untuk ban pesawat; ban dalam untuk ban pneumatik; ban dalam untuk ban sepeda; ban
dalam untuk ban sepeda motor; ban dalam untuk ban siklus; ban dalam untuk roda kendaraan kehutanan; ban dan roda untuk
kendaraan dan sepeda; ban kendaraan; ban luar; ban luar tubles; ban luar untuk kendaraan; ban mobil; ban motor; ban off
road; ban pesawat; ban pneumatik; ban pneumatik untuk mobil; ban pneumatik untuk sepeda motor; ban roda dua tanpa ban
dalam; ban sepeda; ban siklus; ban solid untuk roda kendaraan; ban traktor; ban truk; ban tubeless untuk sepeda; ban
tubeless untuk siklus; ban tubular; ban untuk alat berat penggilas; ban untuk bajak salju roda; ban untuk ban mobil; ban untuk
derek bergerak beroda; ban untuk derek beroda; ban untuk excavator beroda; ban untuk kendaraan; ban untuk kendaraan
bermotor roda dua; ban untuk kendaraan darat; ban untuk kendaraan derek; ban untuk kendaraan komersial; ban untuk
kendaraan pengangkut kayu gelondongan; ban untuk kendaraan pengangkut tanah; ban untuk kendaraan pengendali
kontainer; ban untuk kendaraan pertanian; ban untuk kendaraan roda dua; ban untuk mengaspal; ban untuk mesin
pertambangan beroda; ban untuk mobil balap; ban untuk mobil penumpang; ban untuk motor grader; ban untuk paver-finishers
roda; ban untuk pencakar roda; ban untuk penggiling jalan roda; ban untuk roda kendaraan; ban untuk roda kendaraan
kehutanan; ban untuk roda pendarat untuk pesawat terbang; ban untuk roda pesawat; ban untuk sepeda anak-anak; ban
untuk sepeda motor; ban untuk siswa roda; ban untuk traktor yang mempunyai alat pemuat (shovel loaders); ban untuk truk;
ban untuk truk sampah; ban untuk truk sampah yang digunakan untuk mengangkut beban melalui medan kasar (articulated
dump trucks); ban vulkanisir; ban vulkanisir untuk bus; ban vulkanisir untuk mobil; ban vulkanisir untuk mobil balap; ban
vulkanisir untuk mobil penumpang; ban vulkanisir untuk truk; ban yang divulkanisir (retreaded tires) untuk kendaraan; ban,
peralatan ban anti gelincir; batang katup untuk ban kendaraan; bilah penghapus kaca depan mobil; bilah penghapus kaca
depan untuk kendaraan; casing untuk ban pneumatik; flensa untuk ban roda kereta api; gear box otomatis untuk kendaraan
darat; gear box untuk kendaraan darat; gear box untuk mobil; jari-jari roda kendaraan; jari-jari roda sepeda; jari-jari roda
sepeda motor; jari-jari roda untuk kendaraan bermotor roda dua; jari-jari roda untuk kendaraan roda dua; jeruji roda
kendaraan; jeruji untuk kendaraan darat; kaca spion; kaca spion samping untuk kendaraan; kaca spion samping untuk mobil;
kaca spion untuk kendaraan; kaca spion untuk mobil; kancing untuk ban; karet rem (tutup abu); karet untuk rem kendaraan;
katup untuk ban kendaraan; klakson angin; klakson elektrik untuk kendaraan; klakson kendaraan; klakson peringatan untuk
kendaraan roda dua; klakson peringatan untuk mobil; klakson peringatan untuk sepeda motor; klakson roda kemudi; klakson
untuk mobil; lapisan bagian luar ban untuk vulkanisasi ban; motor sepeda; naf roda kendaraan; non-selip perangkat untuk ban
kendaraan; non-selip perangkat untuk ban mobil; paku untuk ban; patch karet perekat untuk memperbaiki ban dalam; pelapis
ban; pelek roda; pelek roda kendaraan; pelek roda untuk kendaraan roda dua; pelek sepeda; pelek untuk roda kendaraan;
pelek untuk roda mobil; pelek untuk roda sepeda; pelek untuk roda sepeda motor; pelek untuk roda siklus; pelindung ban anti
cipratan; pembawa ban cadangan untuk kendaraan; pemegang roda cadangan; pemegang roda cadangan untuk mobil;
penjepit jeruji (spoke clips) untuk roda; penjepit jeruji untuk roda; pentil untuk ban kendaraan; penutup as roda motor; penutup
ban cadangan; penutup ban dalam; penutup ban untuk kendaraan; penutup roda cadangan; penutup untuk ban dalam;
peralatan anti selip untuk roda kendaraan; perkakas untuk memperbaiki ban dalam; perlengkapan untuk memperbaiki ban
dalam; pompa sepeda; pompa udara untuk ban mobil; pompa udara untuk ban sepeda; pompa udara untuk ban sepeda
motor; pompa udara untuk memompa ban sepeda; pompa untuk ban sepeda; pompa untuk menggembungkan ban
kendaraan; pompa untuk menggembungkan ban sepeda; pompa untuk menggembungkan ban sepeda motor; rantai anti-selip;
rantai ban untuk jalanan bersalju; rantai ban untuk kendaraan darat; rantai-rantai anti selip; rem, setang, indikator arah, pedal,
pompa, jari-jari (ruji), sadel sepeda; roda; roda disk untuk sepeda; roda gigi untuk kendaraan darat; roda gigi untuk sepeda;
roda jeruji pelek kendaraan; roda kemudi untuk kendaraan bermotor; roda kendaraan; roda mobil; roda sepeda; roda sepeda
motor; roda siklus; roda untuk kendaraan; roda untuk kendaraan bermotor; roda untuk kendaraan darat; roda untuk mobil; roda
untuk mobil kereta api; roda untuk sepeda; roda-roda sepeda; sabuk karet untuk transmisi kendaraan darat; sepeda; sepeda
bermotor; sepeda motor; sepeda motor listrik; sepeda motor untuk motorcross; sisipan ban mousse; sprocket untuk roda
kendaraan; tambalan ban; tambalan karet perekat untuk memperbaiki ban dalam atau ban; tambalan perbaikan ban; tambalan
untuk ban dalam ban; tambalan untuk memperbaiki ban; tambalan untuk memperbaiki ban dalam; tambalan untuk
memperbaiki ban kendaraan; tapak karet untuk ban vukanisir; tapak untuk vulkanisir ban; tutup batang katup untuk ban
kendaraan; tutup nap roda untuk kendaraan darat; tutup pentil; tutup roda; tutup roda tengah; udara pompa [aksesoris
kendaraan]; velg jeruji; velg racing; wiper kaca depan mobil; wiper kaca depan untuk kendaraan darat; wiper kaca depan untuk
mobil; wiper lampu===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040178
: 15/06/2021 15:06:49
:
: CUSCAPI BERHAD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Level 28 Block N, Empire City Damansara, No. 8 Jalan Damansara, PJU 8, Petaling
Jaya, Selangor, Malaysia
: Rini Listya Kusumawardani S.H.
: NSP Law offoce Jalan Menteng Raya No 35

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GENPACX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Biru dan Putih
: 9

740

540 Etiket

Halaman 172 dari 623

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Alat perekam pekerjaan; Drive CD untuk komputer; Drive CD-ROM; Komputer-komputer papan tulis elektronik interaktif;
Layar LED untuk laptop; Monitor-monitor untuk komputer; Peralatan penyimpan energi yang terdiri dari baterai-baterai;
Perangkat lunak komputer, yakni perangkat lunak sistem operasi; Perangkat lunak untuk komputer; Printer ink jet; adaptor
untuk laptop; alat perekam data; alat perekam film; alat perekam jarak; alat perekam suara; alat perekam suara dan gambar;
alat perekam video; alat perekam waktu; baterai laptop; dudukan disesuaikan untuk laptop; filter anti-silau untuk monitor
komputer; frame monitor komputer; jam central processing unit [CPU]; kalkulator; kalkulator elektronik; kalkulator elektronik
genggam; kasing untuk laptop; keyboard komputer; keyboard laptop; keypad komputer; kipas unit pemrosesan pusat [CPU];
komputer; komputer laptop; komputer super; layar LCD untuk laptop; monitor komputer; monitor layar komputer; pelindung
layar privasi disesuaikan untuk laptop; pendingin unit pemrosesan pusat [CPU]; penutup untuk laptop; peralatan audio;
peralatan audio digital; peralatan audio konferensi; peralatan audio visual; peralatan foto dan video interaktif, yaitu, kios-kios
(kiosks) untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit, mencetak dan berbagi gambar dan video digital; peralatan
pemroses sinyal audio; peralatan pemutaran video; peralatan reproduksi video; peralatan transmisi video; peralatan video;
peralatan video konferensi; perangkat lunak anti-virus komputer; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak firewall
komputer; perangkat lunak game komputer dan perangkat lunak grafis 3D komputer yang direkam dan dapat diunduh;
perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer interaktif; perangkat lunak komputer yang direkam; perangkat lunak
komputer, firmware dan perangkat keras; printer desktop; printer ink-jet; printer jaringan; printer komputer; printer laser; printer
warna; printer warna digital; printer xerografis; program komputer; program komputer yang direkam; program komputer, dapat
diunduh; program pengoperasian komputer; scanner (pemindai); scanner elektronik genggam; scanner genggam; teleprinters;
unit pemrosesan pusat (CPU)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040179
: 15/06/2021 15:08:55
:
: Haryono Angkasa

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. H. Anif No. 10, Komplek Cemara Kuta Blok Seminyak No. 8E, Sampali, Kec.
Percut Sei Tuan
, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tanair Coffee
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hitam
: 30
: ===minuman kopi; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040180
: 15/06/2021 15:13:47
:
: IMAM MUSLIH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: LINGK NGLEBAK RT 22 RW 5 KEL POJOK, Kota Kediri, Jawa Timur, 64115
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TITAN GEL GOLD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna dalam label dominan warna hitam dan emas
: 5
: ===Gel anti-bakteri; Gel antiseptik; Gel pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Gel untuk penggunaan sebagai
pelumas pribadi; gel anti-inflamasi; gel antibakteri; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel stimulan seksual===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021040181
: 15/06/2021 15:14:24
:
: YUDIANTA MEDIO NATAMANA SIMBOLON

Alamat Pemohon

: TMN. CHRYSANT I BLOK 17/33 A SEKT XII, Kota Tangerang Selatan, Banten

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 173 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Yudianta Medio Natamana Simbolon S.H.,M.Hum
: South Quarter Tower A Lantai 17 Jalan RA Kartini Kavling 8 Cilandak Barat Jakarta
Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Simbolon and Partners Law Firm
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold
: 45
: ===Konsultan hukum; Konsultasi hukum dan hubungan industrial; jasa advokasi hukum; jasa hukum; jasa hukum dalam hal
pemantauan merek dagang; jasa konsultasi hukum; jasa pemantauan hak kekayaan intelektual untuk tujuan penasehat
hukum; jasa penasihat hukum; jasa penelitian hukum; jasa penelitian hukum dan peradilan di bidang kekayaan intelektual===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040182
: 15/06/2021 15:14:35
:
: Loheryanto

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Kopo ketapang blok P1 no. 20, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40921
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: dotcom
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, kuning
: 25
: ===Celana jeans; Jaket Jeans; Pakaian Pria Jeans; Pakaian wanita jeans; Rok Jeans; celana jeans untuk anak; celana
kasual; celana khaki; jaket denim; jaket lengan panjang; jaket panjang; jeans biru; kemeja berkerah; kemeja formal; kemeja
kancing; kemeja lengan panjang; legging [celana panjang]; pakaian; pakaian dalam anak-anak; pakaian untuk anak-anak;
pakaian untuk bayi; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging,
pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas
hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band),
sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian
olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian, alas kaki, tutup
kepala===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040183
: 15/06/2021 15:16:45
:
: PT. Tigris Integra Prima

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Mangga Dua Raya Blok F No. 9, RT. 013 RW. 013,
Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TALL TALES
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 33
: ===Minuman beralkohol (kecuali bir); Minuman beralkohol (kecuali bir) termasuk minuman wine; Minuman beralkohol destilasi
seperti whisky, brandy, vodka, rum, gin, liquers; Minuman beralkohol hasil fermentasi atau tanpa destilasi seperti anggur,
anggur putih, sake, sari buah apel; Vodka; arrack [arak]; minuman berbahan dasar wine (minuman anggur beralkohol);
minuman keras dan minuman keras; sake (minuman beralkohol); wine dan wine bersoda; wiski===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040184
: 15/06/2021 15:18:22
:
: PT. TALASI TRU ORIGIN

540 Etiket

Halaman 174 dari 623

Alamat Pemohon

: Jl. Wira No. 8,
Sanur, Denpasar, Bali

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AGNI
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 31
: ===Bonsai (pot yang ditanami semacam pohon kerdil); Uribang (Tanaman Hias); bonsai dalam pot; kaktus; tanaman dan
bunga alami===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040186
: 15/06/2021 15:24:39
:
: Lee Jen Der

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Joyodikromo No 32, Kota Cimahi, Jawa Barat, 40533
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VERSITY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 25
: ===pakaian; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak;
pakaian untuk wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040187
: 15/06/2021 15:25:17
:
: PT. TALASI TRU ORIGIN

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AGNI
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 35
: ===layanan ritel disediakan oleh toko bunga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

540 Etiket

: Jl. Wira No. 8,
Sanur, Denpasar, Bali

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

740

540 Etiket

: DID2021040188
: 15/06/2021 15:27:35
:
: ELKY ANGGA KHARISMA

540 Etiket

: JL. BENDA JAYA TIMUR III NO.36 RT.005 RW.002. DUREN SAWIT, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

Halaman 175 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 25
: ===Baju koko; Busana Muslim; Celana jeans; Celana panjang denim; Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur;
Gamis pria; Ikat Kepala; Ikat kepala (pakaian); Ikat pinggang; Jaket Jeans; Kaos kaki bayi; Kaos polo (lengan pendek), kaos
polo (lengan panjang); Kemeja Hawaii; Mukena; Pakaian Batik; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian anak-anak;
Pakaian jeans untuk anak; Pakaian wanita jeans; Rok Jeans; Sandal Gunung; Sarung tangan bayi; Tunik jumbo (pakaian);
alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pria dan wanita; atasan [pakaian]; baju busana muslim;
baju setelan; baju tidur; bandana; bandana [syal]; blazer; blazer [pakaian bisnis]; bra; cardigan; celana bahan katun; celana
dalam wanita; celana jeans untuk anak; celana leging; celana panjang; celana pendek; celana pendek untuk berenang; daster;
gamis; gaun; helm liner [hiasan kepala]; ikat pinggang [korset]; jaket; jaket [pakaian]; jaket denim; jas [pakaian]; kaftan batik
(pakaian); kaos kaki; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo;
kaos singlet; kebaya batik (pakaian); kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja berkerah; kemeja formal; kemeja kancing;
kerudung [pakaian]; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian renang; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria;
pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; rok; rompi; sandal; sandal bayi;
sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung
tangan; sepatu dan alas kaki; sepatu sandal; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan jas; syal; syal dan jilbab; syal leher
[muffler]; syal pashmina; syal renda; syal wol; syal yang melingkar di leher; topi; tunik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040189
: 15/06/2021 15:27:50
:
: CUSCAPI BERHAD.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Level 28 Block N, Empire City Damansara, No. 8 Jalan Damansara, PJU 8, Petaling
Jaya, Selangor, Malaysia
: Rini Listya Kusumawardani S.H.
: NSP Law offoce Jalan Menteng Raya No 35

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TRANSIGHT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 9
: ===Alat perekam pekerjaan; Drive CD untuk komputer; Drive CD-ROM; Komputer-komputer papan tulis elektronik interaktif;
Layar LED untuk laptop; Monitor-monitor untuk komputer; Peralatan penyimpan energi yang terdiri dari baterai-baterai;
Perangkat lunak komputer, yakni perangkat lunak sistem operasi; Perangkat lunak untuk komputer; Printer ink jet; adaptor
untuk laptop; alat perekam data; alat perekam film; alat perekam jarak; alat perekam suara; alat perekam suara dan gambar;
alat perekam video; alat perekam waktu; baterai laptop; dudukan disesuaikan untuk laptop; filter anti-silau untuk monitor
komputer; frame monitor komputer; jam central processing unit [CPU]; kalkulator; kalkulator elektronik; kalkulator elektronik
genggam; kasing untuk laptop; keyboard komputer; keyboard laptop; keypad komputer; kipas unit pemrosesan pusat [CPU];
komputer; komputer laptop; komputer super; layar LCD untuk laptop; monitor komputer; monitor layar komputer; pelindung
layar privasi disesuaikan untuk laptop; pendingin unit pemrosesan pusat [CPU]; penutup untuk laptop; peralatan audio;
peralatan audio digital; peralatan audio konferensi; peralatan audio visual; peralatan foto dan video interaktif, yaitu, kios-kios
(kiosks) untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit, mencetak dan berbagi gambar dan video digital; peralatan
pemroses sinyal audio; peralatan pemutaran video; peralatan reproduksi video; peralatan transmisi video; peralatan video;
peralatan video konferensi; perangkat lunak anti-virus komputer; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak firewall
komputer; perangkat lunak game komputer dan perangkat lunak grafis 3D komputer yang direkam dan dapat diunduh;
perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer interaktif; perangkat lunak komputer yang direkam; perangkat lunak
komputer, firmware dan perangkat keras; printer desktop; printer ink-jet; printer jaringan; printer komputer; printer laser; printer
warna; printer warna digital; printer xerografis; program komputer; program komputer yang direkam; program komputer, dapat
diunduh; program pengoperasian komputer; scanner (pemindai); scanner elektronik genggam; scanner genggam; teleprinters;
unit pemrosesan pusat (CPU)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040190
: 15/06/2021 15:29:32
:
: SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.

Alamat Pemohon

: No. 777 Jinlong Road, Zhaoyuan City, Shandong

740

540 Etiket

Halaman 176 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LINGLONG TIRE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, BIRU, HIJAU DAN PUTIH
: 12
: ===BACK UP RING (penyangga karet roda untuk rem); BAN KARET MATI UNTUK RODA KENDARAAN; Ban [untuk mobil];
Ban dalam untuk ban pneumatik untuk roda kendaraan; Ban dalam untuk ban-ban; Ban dalam untuk kendaraan; Ban roda
kendaraan [ban]; Ban untuk buldoser; Ban untuk bus; Ban untuk truk; Ban-ban mobil; CUP FOR BRAKE MASTER CYLINDER
(Karet sentral Rem); CUP FOR CLUTCH MASTER (Karet sentral kopling atas); CUP FOR CLUTCH OPERATING (karet
sentral kopling bawah); CUP FOR SINGLE MASTER CYLINDER (Karet Sentral Rem satu Piston); CUP KIT FOR BRAKE
MASTER CYLINDER (set karet sentral rem); CUP KIT FOR CLUTCH MASTER (set karet sentral kopling atas); CUP KIT FOR
CLUTCH OPERATING (set karet sentral kopling bawah); CUP KIT FOR SINGLE MASTER CYLINDER (set karet sentral rem
singel piston); DRIVE SHAFT BOOT KIT (BOOT KARET AS RODA); HYDROVAC CUP (Karet Sentral untuk rem); Inflator
pompa angin ban; Karet balstep Pijakan kaki kendaraan; Karet peredam getaran pada kendaraan; Karet shockbreaker untuk
kendaraan; Klakson sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; LORI; List untuk roda ban; POTONGAN KARET
BERPEREKAT UNTUK MENAMBAL BAN DALAM; Pelapis ban vulkanisir; Pelek roda depan; Pelek roda sepeda; Pelek untuk
roda gerobak; Pentil; Penutup ban cadangan; Pompa angin untuk mobil; Roda gerobak; Selubung untuk ban pneumatik [ban];
TUTUP RODA; Tube untuk roda kendaraan; Velg Mobil dan Motor; Velg untuk roda kendaraan; WHEEL CYLINDER PISTON
CUP (Karet Rem); alat penjepit jeruji roda; alur ban; anti-selip kancing untuk ban kendaraan; anti-selip rantai untuk ban
kendaraan; ban; ban berduri untuk kendaraan; ban bus; ban dalam; ban dalam tiup, perkakas reparasi ban dalam; ban dalam
untuk ban kendaraan; ban dalam untuk ban pesawat; ban dalam untuk ban pneumatik; ban dalam untuk ban sepeda; ban
dalam untuk ban sepeda motor; ban dalam untuk ban siklus; ban dalam untuk roda kendaraan kehutanan; ban dan roda untuk
kendaraan dan sepeda; ban kendaraan; ban luar; ban luar tubles; ban luar untuk kendaraan; ban mobil; ban motor; ban off
road; ban pesawat; ban pneumatik; ban pneumatik untuk mobil; ban pneumatik untuk sepeda motor; ban roda dua tanpa ban
dalam; ban sepeda; ban siklus; ban solid untuk roda kendaraan; ban traktor; ban truk; ban tubeless untuk sepeda; ban
tubeless untuk siklus; ban tubular; ban untuk alat berat penggilas; ban untuk bajak salju roda; ban untuk ban mobil; ban untuk
derek bergerak beroda; ban untuk derek beroda; ban untuk excavator beroda; ban untuk kendaraan; ban untuk kendaraan
bermotor roda dua; ban untuk kendaraan darat; ban untuk kendaraan derek; ban untuk kendaraan komersial; ban untuk
kendaraan pengangkut kayu gelondongan; ban untuk kendaraan pengangkut tanah; ban untuk kendaraan pengendali
kontainer; ban untuk kendaraan pertanian; ban untuk kendaraan roda dua; ban untuk mengaspal; ban untuk mesin
pertambangan beroda; ban untuk mobil balap; ban untuk mobil penumpang; ban untuk motor grader; ban untuk paver-finishers
roda; ban untuk pencakar roda; ban untuk penggiling jalan roda; ban untuk roda kendaraan; ban untuk roda kendaraan
kehutanan; ban untuk roda pendarat untuk pesawat terbang; ban untuk roda pesawat; ban untuk sepeda anak-anak; ban
untuk sepeda motor; ban untuk siswa roda; ban untuk traktor yang mempunyai alat pemuat (shovel loaders); ban untuk truk;
ban untuk truk sampah; ban untuk truk sampah yang digunakan untuk mengangkut beban melalui medan kasar (articulated
dump trucks); ban vulkanisir; ban vulkanisir untuk bus; ban vulkanisir untuk mobil; ban vulkanisir untuk mobil balap; ban
vulkanisir untuk mobil penumpang; ban vulkanisir untuk truk; ban yang divulkanisir (retreaded tires) untuk kendaraan; ban,
peralatan ban anti gelincir; batang katup untuk ban kendaraan; bilah penghapus kaca depan mobil; bilah penghapus kaca
depan untuk kendaraan; casing untuk ban pneumatik; flensa untuk ban roda kereta api; gear box otomatis untuk kendaraan
darat; gear box untuk kendaraan darat; gear box untuk mobil; jari-jari roda kendaraan; jari-jari roda sepeda; jari-jari roda
sepeda motor; jari-jari roda untuk kendaraan bermotor roda dua; jari-jari roda untuk kendaraan roda dua; jeruji roda
kendaraan; jeruji untuk kendaraan darat; kaca spion; kaca spion samping untuk kendaraan; kaca spion samping untuk mobil;
kaca spion untuk kendaraan; kaca spion untuk mobil; kancing untuk ban; karet rem (tutup abu); karet untuk rem kendaraan;
katup untuk ban kendaraan; klakson angin; klakson elektrik untuk kendaraan; klakson kendaraan; klakson peringatan untuk
kendaraan roda dua; klakson peringatan untuk mobil; klakson peringatan untuk sepeda motor; klakson roda kemudi; klakson
untuk mobil; lapisan bagian luar ban untuk vulkanisasi ban; motor sepeda; naf roda kendaraan; non-selip perangkat untuk ban
kendaraan; non-selip perangkat untuk ban mobil; paku untuk ban; patch karet perekat untuk memperbaiki ban dalam; pelapis
ban; pelek roda; pelek roda kendaraan; pelek roda untuk kendaraan roda dua; pelek sepeda; pelek untuk roda kendaraan;
pelek untuk roda mobil; pelek untuk roda sepeda; pelek untuk roda sepeda motor; pelek untuk roda siklus; pelindung ban anti
cipratan; pembawa ban cadangan untuk kendaraan; pemegang roda cadangan; pemegang roda cadangan untuk mobil;
penjepit jeruji (spoke clips) untuk roda; penjepit jeruji untuk roda; pentil untuk ban kendaraan; penutup as roda motor; penutup
ban cadangan; penutup ban dalam; penutup ban untuk kendaraan; penutup roda cadangan; penutup untuk ban dalam;
peralatan anti selip untuk roda kendaraan; perkakas untuk memperbaiki ban dalam; perlengkapan untuk memperbaiki ban
dalam; pompa sepeda; pompa udara untuk ban mobil; pompa udara untuk ban sepeda; pompa udara untuk ban sepeda
motor; pompa udara untuk memompa ban sepeda; pompa untuk ban sepeda; pompa untuk menggembungkan ban
kendaraan; pompa untuk menggembungkan ban sepeda; pompa untuk menggembungkan ban sepeda motor; rantai anti-selip;
rantai ban untuk jalanan bersalju; rantai ban untuk kendaraan darat; rantai-rantai anti selip; rem, setang, indikator arah, pedal,
pompa, jari-jari (ruji), sadel sepeda; roda; roda disk untuk sepeda; roda gigi untuk kendaraan darat; roda gigi untuk sepeda;
roda jeruji pelek kendaraan; roda kemudi untuk kendaraan bermotor; roda kendaraan; roda mobil; roda sepeda; roda sepeda
motor; roda siklus; roda untuk kendaraan; roda untuk kendaraan bermotor; roda untuk kendaraan darat; roda untuk mobil; roda
untuk mobil kereta api; roda untuk sepeda; roda-roda sepeda; sabuk karet untuk transmisi kendaraan darat; sepeda; sepeda
bermotor; sepeda motor; sepeda motor listrik; sepeda motor untuk motorcross; sisipan ban mousse; sprocket untuk roda
kendaraan; tambalan ban; tambalan karet perekat untuk memperbaiki ban dalam atau ban; tambalan perbaikan ban; tambalan
untuk ban dalam ban; tambalan untuk memperbaiki ban; tambalan untuk memperbaiki ban dalam; tambalan untuk
memperbaiki ban kendaraan; tapak karet untuk ban vukanisir; tapak untuk vulkanisir ban; tutup batang katup untuk ban
kendaraan; tutup nap roda untuk kendaraan darat; tutup pentil; tutup roda; tutup roda tengah; udara pompa [aksesoris
kendaraan]; velg jeruji; velg racing; wiper kaca depan mobil; wiper kaca depan untuk kendaraan darat; wiper kaca depan untuk
mobil; wiper lampu===

Halaman 177 dari 623

===BACK UP RING (penyangga karet roda untuk rem); BAN KARET MATI UNTUK RODA KENDARAAN; Ban [untuk mobil];
Ban dalam untuk ban pneumatik untuk roda kendaraan; Ban dalam untuk ban-ban; Ban dalam untuk kendaraan; Ban roda
kendaraan [ban]; Ban untuk buldoser; Ban untuk bus; Ban untuk truk; Ban-ban mobil; CUP FOR BRAKE MASTER CYLINDER
(Karet sentral Rem); CUP FOR CLUTCH MASTER (Karet sentral kopling atas); CUP FOR CLUTCH OPERATING (karet
sentral kopling bawah); CUP FOR SINGLE MASTER CYLINDER (Karet Sentral Rem satu Piston); CUP KIT FOR BRAKE
MASTER CYLINDER (set karet sentral rem); CUP KIT FOR CLUTCH MASTER (set karet sentral kopling atas); CUP KIT FOR
CLUTCH OPERATING (set karet sentral kopling bawah); CUP KIT FOR SINGLE MASTER CYLINDER (set karet sentral rem
singel piston); DRIVE SHAFT BOOT KIT (BOOT KARET AS RODA); HYDROVAC CUP (Karet Sentral untuk rem); Inflator
pompa angin ban; Karet balstep Pijakan kaki kendaraan; Karet peredam getaran pada kendaraan; Karet shockbreaker untuk
kendaraan; Klakson sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; LORI; List untuk roda ban; POTONGAN KARET
BERPEREKAT UNTUK MENAMBAL BAN DALAM; Pelapis ban vulkanisir; Pelek roda depan; Pelek roda sepeda; Pelek untuk
roda gerobak; Pentil; Penutup ban cadangan; Pompa angin untuk mobil; Roda gerobak; Selubung untuk ban pneumatik [ban];
TUTUP RODA; Tube untuk roda kendaraan; Velg Mobil dan Motor; Velg untuk roda kendaraan; WHEEL CYLINDER PISTON
CUP (Karet Rem); alat penjepit jeruji roda; alur ban; anti-selip kancing untuk ban kendaraan; anti-selip rantai untuk ban
kendaraan; ban; ban berduri untuk kendaraan; ban bus; ban dalam; ban dalam tiup, perkakas reparasi ban dalam; ban dalam
untuk ban kendaraan; ban dalam untuk ban pesawat; ban dalam untuk ban pneumatik; ban dalam untuk ban sepeda; ban
dalam untuk ban sepeda motor; ban dalam untuk ban siklus; ban dalam untuk roda kendaraan kehutanan; ban dan roda untuk
kendaraan dan sepeda; ban kendaraan; ban luar; ban luar tubles; ban luar untuk kendaraan; ban mobil; ban motor; ban off
road; ban pesawat; ban pneumatik; ban pneumatik untuk mobil; ban pneumatik untuk sepeda motor; ban roda dua tanpa ban
dalam; ban sepeda; ban siklus; ban solid untuk roda kendaraan; ban traktor; ban truk; ban tubeless untuk sepeda; ban
tubeless untuk siklus; ban tubular; ban untuk alat berat penggilas; ban untuk bajak salju roda; ban untuk ban mobil; ban untuk
derek bergerak beroda; ban untuk derek beroda; ban untuk excavator beroda; ban untuk kendaraan; ban untuk kendaraan
bermotor roda dua; ban untuk kendaraan darat; ban untuk kendaraan derek; ban untuk kendaraan komersial; ban untuk
kendaraan pengangkut kayu gelondongan; ban untuk kendaraan pengangkut tanah; ban untuk kendaraan pengendali
kontainer; ban untuk kendaraan pertanian; ban untuk kendaraan roda dua; ban untuk mengaspal; ban untuk mesin
pertambangan beroda; ban untuk mobil balap; ban untuk mobil penumpang; ban untuk motor grader; ban untuk paver-finishers
roda; ban untuk pencakar roda; ban untuk penggiling jalan roda; ban untuk roda kendaraan; ban untuk roda kendaraan
kehutanan; ban untuk roda pendarat untuk pesawat terbang; ban untuk roda pesawat; ban untuk sepeda anak-anak; ban
untuk sepeda motor; ban untuk siswa roda; ban untuk traktor yang mempunyai alat pemuat (shovel loaders); ban untuk truk;
ban untuk truk sampah; ban untuk truk sampah yang digunakan untuk mengangkut beban melalui medan kasar (articulated
dump trucks); ban vulkanisir; ban vulkanisir untuk bus; ban vulkanisir untuk mobil; ban vulkanisir untuk mobil balap; ban
vulkanisir untuk mobil penumpang; ban vulkanisir untuk truk; ban yang divulkanisir (retreaded tires) untuk kendaraan; ban,
peralatan ban anti gelincir; batang katup untuk ban kendaraan; bilah penghapus kaca depan mobil; bilah penghapus kaca
depan untuk kendaraan; casing untuk ban pneumatik; flensa untuk ban roda kereta api; gear box otomatis untuk kendaraan
darat; gear box untuk kendaraan darat; gear box untuk mobil; jari-jari roda kendaraan; jari-jari roda sepeda; jari-jari roda
sepeda motor; jari-jari roda untuk kendaraan bermotor roda dua; jari-jari roda untuk kendaraan roda dua; jeruji roda
kendaraan; jeruji untuk kendaraan darat; kaca spion; kaca spion samping untuk kendaraan; kaca spion samping untuk mobil;
kaca spion untuk kendaraan; kaca spion untuk mobil; kancing untuk ban; karet rem (tutup abu); karet untuk rem kendaraan;
katup untuk ban kendaraan; klakson angin; klakson elektrik untuk kendaraan; klakson kendaraan; klakson peringatan untuk
kendaraan roda dua; klakson peringatan untuk mobil; klakson peringatan untuk sepeda motor; klakson roda kemudi; klakson
untuk mobil; lapisan bagian luar ban untuk vulkanisasi ban; motor sepeda; naf roda kendaraan; non-selip perangkat untuk ban
kendaraan; non-selip perangkat untuk ban mobil; paku untuk ban; patch karet perekat untuk memperbaiki ban dalam; pelapis
ban; pelek roda; pelek roda kendaraan; pelek roda untuk kendaraan roda dua; pelek sepeda; pelek untuk roda kendaraan;
pelek untuk roda mobil; pelek untuk roda sepeda; pelek untuk roda sepeda motor; pelek untuk roda siklus; pelindung ban anti
cipratan; pembawa ban cadangan untuk kendaraan; pemegang roda cadangan; pemegang roda cadangan untuk mobil;
penjepit jeruji (spoke clips) untuk roda; penjepit jeruji untuk roda; pentil untuk ban kendaraan; penutup as roda motor; penutup
ban cadangan; penutup ban dalam; penutup ban untuk kendaraan; penutup roda cadangan; penutup untuk ban dalam;
peralatan anti selip untuk roda kendaraan; perkakas untuk memperbaiki ban dalam; perlengkapan untuk memperbaiki ban
dalam; pompa sepeda; pompa udara untuk ban mobil; pompa udara untuk ban sepeda; pompa udara untuk ban sepeda
motor; pompa udara untuk memompa ban sepeda; pompa untuk ban sepeda; pompa untuk menggembungkan ban
kendaraan; pompa untuk menggembungkan ban sepeda; pompa untuk menggembungkan ban sepeda motor; rantai anti-selip;
rantai ban untuk jalanan bersalju; rantai ban untuk kendaraan darat; rantai-rantai anti selip; rem, setang, indikator arah, pedal,
pompa, jari-jari (ruji), sadel sepeda; roda; roda disk untuk sepeda; roda gigi untuk kendaraan darat; roda gigi untuk sepeda;
roda jeruji pelek kendaraan; roda kemudi untuk kendaraan bermotor; roda kendaraan; roda mobil; roda sepeda; roda sepeda
motor; roda siklus; roda untuk kendaraan; roda untuk kendaraan bermotor; roda untuk kendaraan darat; roda untuk mobil; roda
untuk mobil kereta api; roda untuk sepeda; roda-roda sepeda; sabuk karet untuk transmisi kendaraan darat; sepeda; sepeda
bermotor; sepeda motor; sepeda motor listrik; sepeda motor untuk motorcross; sisipan ban mousse; sprocket untuk roda
kendaraan; tambalan ban; tambalan karet perekat untuk memperbaiki ban dalam atau ban; tambalan perbaikan ban; tambalan
untuk ban dalam ban; tambalan untuk memperbaiki ban; tambalan untuk memperbaiki ban dalam; tambalan untuk
memperbaiki ban kendaraan; tapak karet untuk ban vukanisir; tapak untuk vulkanisir ban; tutup batang katup untuk ban
kendaraan; tutup nap roda untuk kendaraan darat; tutup pentil; tutup roda; tutup roda tengah; udara pompa [aksesoris
kendaraan]; velg jeruji; velg racing; wiper kaca depan mobil; wiper kaca depan untuk kendaraan darat; wiper kaca depan untuk
mobil; wiper lampu===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040191
: 15/06/2021 15:33:36
:
: PT Wintermar Offshore Marine Tbk

540 Etiket

: Jalan Kebayoran Lama Nomor 155, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11560
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WINTERMAR
: WINTERMAR : bagian dari nama pemohon, OFFSHORE : lepas pantai, MARINE : laut, Group : grup

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah dan Putih
: 35, 37, 12
: ===Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk mengelola dan mengerjakan pembersihan
peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum, penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan,
dan peralatan industri lainnya.; administrasi bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang lain; administrasi bisnis
perusahaan dalam industri pengangkutan kapal; manajemen bisnis di bidang pembuatan kapal atas nama orang lain;
manajemen bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis perusahaan dalam industri
pengangkutan kapal; manajemen dan administrasi bisnis kapal===
===jasa pemeliharaan adalah perbaikan dan pemeliharaan kapal; layanan husbanding adalah layanan pengisian bahan bakar
kapal; layanan pemeliharaan adalah perbaikan dan pemeliharaan kapal; memberikan informasi yang berkaitan dengan
perbaikan atau pemeliharaan kapal; perbaikan atau perawatan kapal; perbaikan atau perawatan kapal dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan dan pemeliharaan kapal===
===Kapal laut; kapal; kapal [perahu dan kapal laut]; kapal tunda===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040192
: 15/06/2021 15:39:39
:
: CV GLOBAL COSMO BEAUTY

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Green Garden Blok A.14, No. 36, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Gunawan Bagaskoro S.P.
: Jalan Kumdang II No 11 Tanah Tinggi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 21
: ===Kuas untuk kosmetik; Wadah bedak wajah; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk wajah; aplikator untuk
menerapkan lotion wajah kosmetik; bantalan buffing wajah; kuas *; kuas bibir; kuas kosmetik; kuas untuk digunakan dalam
pewarnaan rambut; pemegang spons; peralatan pelepas make-up; peralatan untuk menghilangkan make-up, listrik; peralatan
untuk menghilangkan make-up, non-listrik; perangkat pembersih wajah kosmetik; rambut untuk kuas; sikat pembersih wajah;
sisir dan spons; spon mandi; spons abrasif untuk menggosok kulit; spons kosmetik; spons lulur; spons make-up; spons mandi;
spons mikrodermabrasi untuk penggunaan kosmetik; spons pembersih wajah; spons tubuh; spons untuk memakai bedak;
spons untuk menerapkan atau menghapus make-up; spons untuk menerapkan make-up; spons untuk menghapus make-up;
spons wajah untuk merias wajah; tongkat aplikator untuk merias wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040193
: 15/06/2021 15:41:13
:
: RADCON (THAILAND) CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 75/177 ROMKLAO SOI 1,
ROMKLAO ROAD, SANSAB MINBURI, BANGKOK, 10510
: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
: The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Xtal'R' Waterproofing System
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 1
: ===Preparat kimia seperti cairan atau pasta untuk semen kedap air, pengerjaan bangunan dan bahan bangunan (tidak
termasuk minyak dan cat); Sediaan kimia; aditif kimia; bahan kimia untuk industri sediaan untuk meningkatkan ketahanan
terhadap korosi; komposisi kimia untuk waterproofing; pengawet beton, kecuali cat dan minyak===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040194
: 15/06/2021 15:42:58
:
: Ester Lita Ramel

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Tanah Sereal Barat No.9 ,RT/RW: 008/014, Kel.Tanah Sereal, Kec Tambora,
Jakarta Barat 11210, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11210
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Ramel
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam ,Putih
: 29
: ===Hasil produksi susu; Kefir [minuman susu]; Yoghurt; keju===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040195
: 15/06/2021 15:46:57
:
: Vincent Octavianus

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kelapa Kopyor IV Blok C.A 7/8 Rt.002/009, Kel. Pakulonan Barat, Kec. Kelapa
Dua, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BLOW
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 14
: ===ALAT PEMADAM NYALA LILIN DARI LOGAM MULIA; BAKI DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN RUMAH
TANGGA; BARANG DARI EMAS TIRUAN; BATANG LEMPENGAN DARI LOGAM MULIA; BATU AGAT; BENANG PERAK;
BOOTL KECIL DARI LOGAM MULIA TEMPAT MINYAK DAN CUKA , KANCING LENGAN KEMEJA; Ban jam tangan; Barangbarang yang terbuat dari logam mulia atau yang dilapisi dengannya, yaitu cincin, gelang, kalung (perhiasan), anting, bros
(perhiasan), liontin (perhiasan); Batu Lapis Lazuli; Bros Batok Kelapa; Bros Batu Alam; Bros perhiasan; CAMPURAN LOGAM
MULIA; DOMPET DARI LOGAM; DOMPET JALA RANTAI DARI LOGAM MULIA; GESPER DARI LOGAM; Gantungan kunci
untuk hiasan; Gelang manset, bentuknya tidak menutup pergelangan tangan; HIASAN TOPI (DARI LOGAM MULIA); Ikatan
dasi; JARUM DARI LOGAM MULIA; Jam dan arloji; Jam tangan yang di dalamnya memiliki perangkat lunak dan layar
tampilan untuk melihat, mengirim dan menerima pesan, surat elektronik, data dan informasi; Jam tangan yang di dalamnya
memiliki suatu Sistem Penentuan Posisi Global (GPS) atau mencakup suatu fungsi GPS; Jam tangan, arloji, perhiasan dan
perhiasan imitasi; Jam tangan, jam yang dipakai di pergelangan tangan, jam, jam dinding, kronometer, kronograf (jam tangan),
kotak arloji, gelang arloji, rantai arloji, kristal arloji, kotak untuk arloji, kotak untuk pembuatan jam dan arloji; Jam yang
dilengkapi adzan; Jam-jam dinding elektronik dan jam-jam tangan; Jimat perhiasan; KEPINGAN PERUNGGU; KERANJANG
DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA; KOTAK KOTAK ROKOK DARI LOGAM MULIA; KOTAK
KOTAK UNTUK PEMBUATAN JAM DAN ARLOJI; KRANOSKOPI; Kancing hias yang menjadi perhiasan; Kawat dari logam
mulia (perhiasan); Kotak untuk arloji (presentasi); Kotak yang di gunakan untuk menyimpan jam tangan; Kotak-kotak jam
tangan; Kotak-kotak untuk jam-jam; Kristal; MEISN JAM; PENITI HIAS; PERALATAN MINUM KOPI DARI LOGAM MULIA;
PERANGKAT MINUMAN (BAKI) DARI LOGAM MULIA; PERHIASAN KECIL (BARANG-BARANG PERHIASAN);
PERLENGKAPAN MAKAN MINUM DARI PERAK; PIPA CERUTU DARI LOGAM; Pegangan laci dari logam mulia;
Pengencang dasi; Pengencang ikat leher; Perhiasan dan batu mulia; Perhiasan hewan peliharaan; Perhiasan yang terbuat
dari logam mulia dan batu berharga; Pernak pernik dalam bentuk hiasan gelang dan cincin dari logam mulia, semi-logam mulia
atau imitasi logam mulia; RADIUM; SARINGAN DARI LOGAM MULIA; SILINDER (PEMBUATAN JAM DAN JAM TANGAN);
TALI ARLOJI; TEMPAT LILIN BUKAN DARI LOGAM MULIA; TEMPAT TEMPAT JARUM DARI LOGAM MULIA; TEMPAT
TUSUK GIGI DARI LOGAM MULIA; Tali jam dari kulit; Tali jam tangan dari karet; Tasbih; Tempa dan semi-tempa batu mulia
dan tiruannya; Turmalin; UANG LOGAM; WADAH-WADAH KEPERLUAN DI DAPUR DARI LOGAM MULIA; WADAH-WADAH
KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM MULIA; amplop kulit untuk pengemasan; anting klip; anting, bukan dari logam
mulia; anting-anting berlapis emas; anting-anting emas; arloji; bagian komponen jam tangan; bagian komponen untuk jam dan
arloji; bagian muka jam; ban jam tangan dari kulit; ban jam tangan dari logam; ban jam tangan dari plastik; barang-barang dari
perhiasan imitasi; barang-barang dekorasi dari logam mulia untuk penggunaan pribadi; barang-barang ornamen dari logam
mulia; barang-barang perhiasan; batu mulia imitasi; batu mulia yang tidak ditempa; batu permata; batu permata tiruan; batu
tiruan (mulia atau semi-mulia); batu topas; batu-batuan mulia dan tiruannya; benang dari logam mulia [perhiasan]; benang
perak [perhiasan]; cincin (perhiasan); cincin jari; cincin jari kaki; cincin split dari logam mulia untuk kunci; cincin, bukan dari
logam mulia; curios terbuat dari logam mulia; emas imitasi; emas, tidak ditempa atau ditempa; fobs kunci dari logam mulia;
gading [untuk perhiasan]; gantungan kunci; gantungan kunci (perhiasan kecil atau hiasan yang dipasang pada ujung rantai)

740
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dari logam mulia; gantungan kunci [perhiasan]; gantungan kunci [pernik-pernik atau gantungan kunci]; gantungan kunci bukan
dari logam; gantungan kunci dan gantungan rantai [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif]; gantungan kunci dari
batu mulia; gantungan kunci dari logam biasa; gantungan kunci plastik; gantungan kunci yang dapat ditarik; gantungan kunci
yang dilapisi dengan logam mulia; gelang; gelang (perhiasan); gelang dan jam tangan digabungkan; gelang emas; gelang
tangan amal (gelang, perhiasan); gelang untuk jam tangan; gelang, bukan dari logam mulia; gulungan perhiasan; jam; jam
alarm perjalanan; jam dan arloji listrik; jam kontrol [jam utama]; jam matahari; jam meja; jam tangan alarm; jam tangan
olahraga; jet imitasi (perhiasan); jimat (perhiasan); jimat untuk perhiasan; kalung choker; kalung, bukan dari logam mulia;
kantong perhiasan yang pas; kepang dari logam mulia; klip dasi; koin emas; kolom trofi dari logam mulia; komponen untuk
artikel jam dan pembuatan jam dan aksesoris untuk artikel jam dan pembuatan jam; kotak [fitted] untuk barang horogical;
kotak [fitted] untuk jaram tangan; kotak arloji, bukan dari logam mulia; kotak dan kotak presentasi untuk jam dan pembuatan
jam, serta perhiasan; kotak dekoratif terbuat dari logam mulia; kotak perhiasan dalam bentuk kasket; kotak perhiasan kecil;
kotak perhiasan kecil dari logam mulia; kotak perhiasan kecil, bukan dari logam mulia; kotak pernak-pernik (kotak perhiasan);
kotak untuk arloji [presentasi]; kotak untuk jam dan pembuatan arloji; kotak untuk perhiasan; kristal jam tangan; kronograf (jam
pembuatan jam); lempeng jam tangan; lencana kerah (perhiasan); lencana logam; liontin (perhiasan); logam mulia yang tidak
ditempa; mahkota; medallion (perhiasan); meja centrepieces [ornamen] terbuat dari logam mulia; mekanisme jam tangan;
menonton dan jam mata air; monitari uang koin yang ditentulan untuk tujuan pengumpulan; ornamen baju dalam bentuk
perhiasan; ornamen perak pada perhiasan; ornamen perhiasan; ornamen perhiasan imitasi; ornamen rambut dari logam mulia
(perhiasan); patung dari logam mulia dan campuran logam mulia; patung, patung dan karya seni dari logam mulia; patungpatung logam mulia; peniti hias bros (perhiasan); peniti hias bros batu berharga (perhiasan); penjepit dasi, bukan dari logam
mulia; per jam; perak, tidak ditempa atau ditempai; perhiasaan tempel; perhiasan; perhiasan dan perhiasan imitasi; perhiasan
dari batu ambar; perhiasan kostum; perhiasan pengakuan perusahaan; perhiasan perak; perhiasan tiruan; perhiasan topi;
perhiasan untuk tubuh; perhiasan/permata yang terbuat dari cloisonne (cloisonne-jewelry); perhiasan;logam mulia;gantungan
kunci dari logam mulia;kotak perhiasan;anting-anting dari logam mulia;peniti dasi dari logam mulia;kancing lengan
kemeja;piala peringatan dari logam; pernak-pernik (perhiasan); piala dilapisi dengan logam mulia; piala logam mulia; piala
yang terbuat dari paduan logam mulia; pin dasi; pintal perak [kawat perak]; piringan (pada permukaan jam) pada pembuatan
jam dinding dan jam tangan); rantai logam mulia; rumah jam; slide untuk ikatan bolo; spinel [batu mulia]; stopwatch; tali jam;
tali jam tangan; tempat kunci; tempat kunci kulit; tempat perhiasan; ujung logam mulia untuk ikatan bolo; zamrud===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040196
: 15/06/2021 15:51:16
:
: PT. Sri Tita Medika

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kalimalang Paparean Pasirtanjung , Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NasO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan dengan warna hitam
: 10
: ===Alat uji untuk keperluan medis; Instrumen medis untuk pengujian penyakit menular; Peralatan uji diagnostik medis; Rapid
test; alat medis untuk pengujian darah, cairan tubuh dan jaringan; aparatus untuk DNA dan RNA pengujian untuk tujuan
medis; peralatan medis untuk menguji darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; peralatan
medis untuk pengujian keberadaan antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan;
peralatan pengujian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040197
: 15/06/2021 15:51:36
:
: Mifo Technology Co. , Ltd

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: B unit, 2/F and 6/F, building 2, Zone B, Yintian xifa Industrial Zone, Xi xiang Town,
Bao' an District, shenzhen, Guangdong
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: S&O + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
:
===Kacamata 3D; alat pencampur suara; alat perekam suara; bantalan telinga untuk headphone; cincin pintar; headphone;
headset realitas maya; jam tangan pintar; kacamata; kacamata untuk olahraga; klakson untuk pengeras suara; mikrofon;
pedometer; pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pengeras suara; pengisi daya baterai; penjaga kepala untuk olahraga;
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penyumbat telinga untuk penyelam; stereo pribadi; subwoofer===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021040198
: 15/06/2021 15:51:56
:
: Albert Susanto

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan pilar mas raya kav 28, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SevenAds
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru tua dan angka 7 berwarna biru / mint
: 35
: ===Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor;
Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan
peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040199
: 15/06/2021 15:55:28
:
: PT. REVOLUSI SEJUTA RASA

540 Etiket

540 Etiket

: Jalan Ruko Palma Galeria Blok RB 3 No.3, Sememi, Benowo, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60198
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JUTA SUNDAE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, putih, dan hitam
: 34
: ===Cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak esensial, yang digunakan untuk
mengisi ulang kartrid rokok elektronik; Hookah dengan tembakau perasa; Larutan cairan untuk rokok elektronik; Larutan
perasa nikotin cair tanpa tembakau untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk katrid penguap oral;
Larutan perasa untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk katrid penguap oral; MOD vape; POD
vape; Penguap untuk keperluan merokok; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh
(bukan untuk keperluan medis); Rokok elektronik dengan tembakau perasa; Tembakau hookah (shisha); Wadah untuk
mengeluarkan rokok dan cerutu yang ditempatkan di meja; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid]
terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cerutu; cerutu elektronik;
filter untuk rokok; kertas rokok; korek api gas untuk perokok; kotak rokok, bukan dari logam mulia; kotak-kotak rokok elektronik
yang dapat di isi ulang; pemantik rokok elektronik; pemotong cerutu; perangkat penguap oral untuk perokok, produk-produk
tembakau dan pengganti tembakau; perangkat vaping elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk pengganti tembakau; pipa
vaporizer cerutu tanpa asap; tembakau daun; tembakau linting tangan; tembakau untuk dihirup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040200
: 15/06/2021 15:55:55
:
: Hainan Huiyan E-commerce Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ROOM 3405, 3RD FLOOR, RUITE PLAZA, NO. 6, GUOMAO ROAD, LONGHUA
DISTRICT, HAIKOU CITY, HAINAN PROVINCE
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: aloe theory
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Hitam, putih

740

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 3
: ===Jel Penghilang Noda Jerawat; Krem Jerawat Non Medis; Losion mandi berendam; Pembersih wajah (kosmetik); gel lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kosmetik; krim pemutih kulit; krim pengurang bintik penuaan; masker
kecantikan; sabun lidah buaya; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tata rias===
: DID2021040201
: 15/06/2021 15:57:03
:
: Vincent Octavianus

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kelapa Kopyor IV Blok C.A 7/8 Rt.002/009, Kel. Pakulonan Barat, Kec. Kelapa
Dua, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DECLAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 18
: ===Barang-barang yang terbuat dari kulit dan kulit imitasi tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; Dompet dengan RFID; Grip
untuk dompet wanita; Item kulit kecil khusus koin dan tas; Kulit binatang berbulu; Kulit sintetis; Pegangan untuk kantong;
Pelindung (tempat) kartu kredit dengan RFID; Portofolio seni (kasing); Rantai sabuk dengan bahan kulit; Tali kekang untuk
hewan; Tas pria; Tempat gunting; Tongkat berjalan Nordic; bagian karet untuk sanggurdi; bantalan untuk sadel kuda; bulu
imitasi; celana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; dompet; dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam
mulia; dompet genggam kecil; dompet genggam kecil [tas]; dompet kartu kredit dengan pelindung RFID; dompet kecil [tas
tangan]; dompet kecil [tas]; dompet koin kecil; dompet kopling kecil [tas]; dompet saku; dompet untuk pegangan kunci; dompet
yang dipasang di pergelangan tangan [dompet uang]; gendongan untuk menggendong bayi; jas hujan untuk anjing [pakaian
untuk hewan]; jejak [harness]; kain pelana untuk kuda; kalung anjing peliharaan; kalung hewan peliharaan; kantong alat dijual
kosong; kantong gendongan bayi; kantong pelana *; kantong pinggang; kantong untuk menyimpan make-up, kunci, dan
barang pribadi lainnya; kendali; kendali [harness]; kerai di sifat payung; kerangka tas tangan; klip yang dijepit di bagian luar tas
atau dompet sebagai aksesori dekoratif; koper; koper anyaman kori; koper berpergian; koper besar dengan dua bagian; koper
dengan rak didalamnya; koper gulung; koper kecil; kotak make up; kotak terbuat dari kulit; kulit binatang berulu; kulit hewan,
kulit hewan yang berbulu; kulit kecokelatan; kulit mentah; kulit mentahuntuk anjing mengunyah; kulit poliuretan; kulit sanggurdi;
kulit setengah jadi; kulit-kulit; pakaian hewan peliharaan; pakaian kuda; payung matahari; payung pintar dengan sensor
prakiraan cuaca bawaan; payung pintar yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi data nirkabel; payung pintar yang
dilengkapi dengan teknologi komunikasi data nirkabel; payung tahan hujan; payung teras; pelana; pelana kuda; pembawa jas
pelindung; pembungkus ekor kuda; pembungkus pengangan koper; pemegang koin dalam bentuk dompet; pemegang tiket
kereta api dan bus dari kulit; penutup kain untuk tas travel; penutup mata unggas untuk mencegah perkelahian; penutup tahan
air berbentuk khusus disesuaikan untuk melindungi ransel; pohon pelana; portmanteaux; rangka tas tangan; ransel; ransel [tas
sekolah Jepang]; ransel dengan roda berputar; ransel di kastor; ransel kecil; ransel sekolah; ransel troli; ransel untuk
membawa bayi; sabuk pelana; sanggurdi; sanggurdi logam; sarung khusus yang disesuaikan untuk membawa tongkat lipat;
sarung koper; selimut pelana; shingen-bukuro [Kantong utilitas Jepang]; snoods for dogs [pakaian untuk hewan]; snoods for
pets [pakaian untuk hewan]; sporran; tag (label) hewan peliharaan secara khusus disesuaikan untuk dipasang pada pengikat
atau kalung hewan peliharaan; tali bahu; tali bahu dari kulit; tali jalu; tali kulit [sadel]; tali pengikat dari kulit; tali untuk bagasi;
tali untuk dompet [tas]; tali untuk dompet koin; tali untuk hewan; tali untuk melatih anjing; tali untuk melatih hewan; tali untuk
peralatan tentara; tali untuk sepatu roda; tali yang terbuat dari kulit imitasi; tas; tas alat dijual kosong; tas alat, kosong; tas
bahu anak-anak; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas barang-barang perlengkapan untuk bepergian (travel) dijual
kosong; tas belanja; tas belanja dengan roda terpasang; tas belanja dua roda; tas belanja pakai ulang; tas belanja tekstil; tas
belanja terbuat dari kulit; tas bepergian dari kulit imitasi; tas berburu olahragawan; tas berpergian; tas bucket; tas buku
sekolah; tas bulu tiruan; tas bumbags; tas diplomatik; tas handuk; tas hidung [tas pakan]; tas jinjing untuk botol minuman
anggur; tas kecil untuk pria; tas konser; tas kosmetik atau perlengkapan mandi dijual kosong; tas kulit sekolah bersabuk; tas
mandi untuk membawa perlengkapan toilet; tas mandi, tidak dipasang; tas olahraga; tas pakaian untuk bepergian; tas
perjalanan; tas pullman; tas pundak; tas punggung anak; tas sabuk dan tas pinggul; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas
selempang untuk menggendong bayi; tas seluncur es; tas serba guna untuk membawa barang; tas spons; tas suvenir; tas
tahan air yang khusus dibentuk untuk melindungi tas punggung; tas tangan [slouch handbags]; tas tangan kecil [dompet]; tas
tangan, dompet dan dompet; tas travel; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas untuk bepergian; tas untuk bepergian dari
kanvas; tas untuk bermalam; tas wanita; tas yang dilengkapi roda; tas yang terbuat dari kulit imitasi; tempat folio; tempat kartu
dalam bentuk dompet; tempat kartu, yaitu, tempat kartu bisnis, tempat kartu kredit dan tempat kartu panggilan.; tempat koin;
tempat surat izin mengemudi; tempat tiket dari kulit; tempat untuk kunci; tempat untuk portofolio [koper]; tongkat rotan; train
case (tas); wadah pengemasan dari kulit; wine bottle tote bags===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040202
: 15/06/2021 15:57:26
:
: Veranika

540 Etiket

: Jalan Puput Atas No. 85, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten
Bangka Barat, Kep. Bangka Belitung, 33363

Halaman 183 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MEMI KIDS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 25
: ===Kaos anak-anak; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian tidur untuk bayi; atasan bayi; baju bayi; bodysuits bayi;
bodysuits untuk anak-anak; celana bayi [pakaian]; gaun bayi; kaos oblong bayi; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam
untuk bayi; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi;
piyama untuk anak-anak; sweater bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040203
: 15/06/2021 15:57:52
:
: Hainan Huiyan E-commerce Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ROOM 3405, 3RD FLOOR, RUITE PLAZA, NO. 6, GUOMAO ROAD, LONGHUA
DISTRICT, HAIKOU CITY, HAINAN PROVINCE
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HUIFARM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Jel Penghilang Noda Jerawat; Krem Jerawat Non Medis; Losion mandi berendam; Pembersih wajah (kosmetik); gel lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kosmetik; krim pemutih kulit; krim pengurang bintik penuaan; masker
kecantikan; sabun lidah buaya; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tata rias===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040204
: 15/06/2021 16:01:35
:
: MARTONO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PASAR PAGI NO. 62 RT. 001 RW. 002 KEL. ROA MALAKA - KEC. TAMBORA,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AOSHI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 28
: ===alat bantu renang; badminton racket strings; badminton uprights; bantalan tendangan karate; beban kaki untuk pelatihan
olahraga; bobot pergelangan tangan untuk berolahraga; bola basket; bola biliar; bola golf; bola kaki; bola karet; bola tangan;
bola tenis meja; bola untuk olahraga; bola untuk permainan; bola voli; jaket renang; jaring basket; jaring tenis meja; jaring voli;
karung tinju untuk tinju; lapisan pelindung untuk bermain olahraga; meja untuk tenis meja; panah untuk memanah; papan
berenang; papan catur; papan luncur; papan ski; pelindung perut untuk karate; pelindung perut untuk olahraga; pelindung
perut untuk taekwondo; pengapung untuk berenang; peralatan bola voli; peralatan tenis; poin panah; poros panah; raket; raket
tenis meja; ring bola basket; rintangan untuk olahraga lari; sarung tangan baseball; sarung tangan karate; sarung tinju; sepatu
roda; sepatu roda untuk anak-anak; sepeda model skala menjadi mainan; sepeda roda tiga untuk bayi [mainan]; skuter
[mainan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: JID2021040205
: 15/06/2021 16:01:39
:
: VITO ADI TJANDRASURJA

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pura Mertasari Palm Sunset No.U21 Kuta, Badung, Bali
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LAFALOT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, kuning
: 35
: ===Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa penjualan eceran dan
grosir; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Layanan perantara
bisnis; MINI MARKET; PASAR SWALAYAN; Penjualan atau promosi penjualan; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui
internet; belanja online; jasa ritel; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa-jasa perdagangan
online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; layanan iklan, pemasaran dan
promosi; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan ritel disediakan
oleh supermarket; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel online; layanan waralaba dan ritel; layanan-layanan
konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba; penyediaan bantuan bisnis untuk
pengoperasian waralaba; penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar
online; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; persewaan kios penjualan; toko-toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040206
: 15/06/2021 16:02:11
:
: Vincent Octavianus

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kelapa Kopyor IV Blok C.A 7/8 Rt.002/009, Kel. Pakulonan Barat, Kec. Kelapa
Dua, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DECLAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Agen penjualan; Akuntan perpajakan;
Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Iklan secara online; Iklan secara online melalui
jaringan komputer; Invoicing perpajakan; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen
pusat data; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,

740

produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa ritel dan toko ritel online
dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online
yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam
tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala
dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko retail secara
daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah
distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Layanan agen penjualan yang menampilkan
tas dan dompet; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan
manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data
tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan iklan,
pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web
ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan
online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan toko grosir yang menampilkan tas dan
dompet; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi
serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Pemasangan poster;
Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan; Pemotongan pajak; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang
lain; Pengelolaan arsip perniagaan; Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi
perpajakan; Penjualan eceran dan grosir untuk tas dan dompet; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan
melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa
pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan,
kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian,
yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut,
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pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot
dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan,
perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur
(terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan
(dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper
bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk
berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan,
peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan
berbagai macam cara; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi
administrasi dan kantor; Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan
alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik],
kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label
untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio,
perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang
diletakkan di dalam telinga; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; Peragaan barang;
Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua
industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing;
Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca
mata, kaca mata pelindung matahari, tempat-tempat kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca
mata, kaca mata anti silau, tas, tas ransel, tas selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk
pendaki gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan),
logam mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu, sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tendatenda, tali-tali, tambang, tempat tidur gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan;
bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; database dan manajemen arsip yang terkomputerisasi;
distribusi iklan; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir, untuk promosi
pemasaran); jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa periklanan; jasa periklanan
dan manajemen; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa retail sehubungan dengan
penjualan kulit dan kulit imitasi, kulit halus, kulit binatang, koper, dan tas perjalanan, payung dan payung penahan matahari,
tongkat jalan, cambuk, tali kekang dan pelana kuda, backpack (sejenis ransel), tas pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas
kantor, tongkat, kotak wadah kulit atau papan kulit, tali pengikat hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian
luar, celana terusan, mantel panjang, celana, parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari,
sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok,
masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas,
pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana
kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum
topeng, sarung tangan musim dingin, ikat pinggang uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan
seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan
penjualan tas pakaian untuk perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit, tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali
penuntun kulit, kalung hewan kulit, moleskin, dompet saku, dompet wanita, tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah,
tas belanja, tas perjalanan, koper perjalanan, koper kecil, kotak wadah perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja
beroda; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produkproduk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci,
peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang,
syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk
bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik,
sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi; layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan distribusi di bidang pakaian; layanan
iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja
(dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau
tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat
permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan
boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan pelaporan pasar; layanan pengembangan iklan dan kampanye
promosi untuk bisnis; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan
wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana,
celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol
berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga,
dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure,
jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; manajemen dan
operasi bisnis daur ulang; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruangan untuk orang lain; minimarket; nasehat
manajemen; pengaturan peragaan busana untuk keperluan promosi; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain,
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termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk
dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengecer toko serba ada; pengiklanan penjualan melalui pos
(direct mail advertising); penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan;
penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi komersial yang
berkaitan dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi kontak bisnis antara
pembeli dan penjual instrumen keuangan dalam bentuk menghubungkan pembeli dan penjual aset keuangan; penyediaan
informasi perdagangan komersial dari database online; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial;
penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa ritel melalui
pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan,
aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan,
peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang
dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor,
dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala,
tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan pasar
online untuk penjual barang
dan/atau jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari penjual dan kinerja pembeli dan
penjual (penilaian dan evaluasi usaha); perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; promosi
penjualan; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi naskah publisitas/iklan===
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Nama Pemohon
Alamat Pemohon
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Permata Regency Sidoarjo Blok C 1 No.09 Rt 001 Rw 004, Kludan, Tanggulangin,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61272
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BYURA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Biru
: 29
:
===Bahan dasar untuk membuat susu kocok; Bahan pengganti produk susu terbuat dari tumbuhan atau kacang-kacangan;
Bahan pengganti susu yang berasal dari tumbuhan; Bubuk susu kacang kedelai; Dadih susu; Ekstrak susu kedelai;
Fermentasi susu dan laktosa susu; Fermentasi susu, air dadih susu dan laktosa susu dalam bentuk bubuk; Hasil produksi
susu; Hasil produksi yang terbuat dari susu (Bukan termasuk Minuman); Hasil-hasil produksi susu; Irisan-irisan susu (Keju);
Kaldu ayam yang dapat diminum; Kaldu pati ayam yang dapat diminum; Kaldu pati sapi yang dapat diminum; Kaldu sapi yang
dapat diminum; Kefir [minuman susu]; Keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; Krim kocok beku bukan dari susu;
Krim kocok bukan berbahan dasar susu; Krim kocok bukan dari susu; Krim kocok untuk topping yang bukan berbahan dasar
susu; Krim susu; Krim untuk minuman [produk susu]; Krim untuk topping yang tidak dikocok untuk kue dan makanan penutup,
beku atau tidak beku, siap pakai atau tidak siap pakai berbahan dasar susu; Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Kumis
(minuman susu); Makanan olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buahbuahan, sayuran, telur atau produk susu; Makanan pencuci mulut terbuat dari yoghurt, selain es krim, es susu dan yoghurt
beku; Makanan pencuci mulut yoghurt selain es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan penutup berbahan dasar susu;
Makanan penutup cepat saji yang berbahan dasar susu; Makanan penutup krem, kecuali es krim, es susu dan yoghurt beku;
Makanan penutup terbuat dari produk susu (kecuali es krim); Makanan penutup terbuat dari susu; Makanan ringan berbahan
dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; Minuman
bakteri asam laktat; Minuman berbahan dasar beras (pengganti susu), minuman berbahan dasar kedelai (pengganti susu),
minuman berbahan dasar susu almond; Minuman berbahan dasar beras [bahan pengganti susu] yang menjadi bahan
pengganti makanan cair; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minuman berbahan dasar
susu; Minuman berbahan dasar susu almond; Minuman berbahan dasar susu beraroma; Minuman berbahan dasar susu
dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman berbahan dasar susu kacang tanah;
Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman berbahan dasar yoghurt;
Minuman buah atau sayuran terdiri terutama dari produk susu; Minuman dari biji basil; Minuman dengan bahan dasar yoghurt;
Minuman rasa dengan pasta buah dan berbahan dasar susu; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik
dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu cair; Minuman susu terdiri dari buah-buahan; Minuman susu
terutama terbuat dari susu; Minuman terbuat dari keseluruhan atau terutama susu; Minuman terbuat dari yoghurt; Minuman
terbuat utamanya dari susu atau produk susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah; Minuman
terdiri terutama dari susu atau produk susu; Minuman yang berbahan dasar susu; Minuman yang mengandung putih telur;
Minuman yang terbuat dari putih telur; Minuman yoghurt; Minuman yogurt; Minuman yogurt yang dicampur biji-bijian; Minuman
yogurt yang dicampur buah-buahan; Minuman-minuman berbahan dasar susu mengandung teh; Minuman-minuman dengan
rasa asam susu/ asam laktat, minuman-minuman mengandung rasa asam susu/ asam laktat; Minuman-minuman susu
beraneka rasa; Minyak-minyak yang dapat dimakan dan diminum; Olesan berbahan dasar susu; Pengganti produk-produk
susu berbasis tumbuhan dan kacang; Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu Rendah
Lemak; Produk berbahan dasar susu terbuat dari tumbuhan (bahan pengganti susu); Produk makanan vegetarian, yaitu,
pengganti daging dan ikan berbasis sayuran, pengganti telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang
digunakan sebagai pengganti susu; Produk susu alami atau berperisa yang difermentasi; Produk susu dalam bentuk bubuk
untuk membuat yoghurt beku; Produk susu tawar atau dengan rasa yang difermentasi; Saus berbahan dasar susu; Sediaan
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berbahan dasar susu untuk membuat minuman; Sediaan-sediaan krim terbuat dari susu dan susu dan buah-buahan; Sediaansediaan makanan berbahan dasar susu; Selai berbahan dasar susu; Susu Kedelai Kental; Susu UHT; Susu beraneka rasa;
Susu berbentuk jel, susu dengan rasa dan susu kocok; Susu bubuk tanpa lemak dan susu asam dengan kadar kalori rendah;
Susu cair dalam kemasan; Susu dan produk susu; Susu dan produk susu, termasuk minuman berbahan dasar susu, susu
UHT, susu bubuk, dan produk susu yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin dan/atau mineral; Susu dan produk
susu, termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan utama) dan pengganti
yang sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik
dengan perasa maupun tidak; Susu evaporasi (susu kental) dengan dan tanpa pemanis; Susu full cream; Susu jahe; Susu
kacang kedelai; Susu kaleng; Susu kambing bubuk; Susu kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing; Susu
kedelai; Susu kelapa (minuman); Susu kelapa, kelapa kalengan, dikeringkan dan diawetkan; Susu kental manis; Susu kocok;
Susu protein; Susu protein dari telur; Susu yang mengandung rasa; Susu, keju, mentega dan produk susu lainnya, termasuk
susu yang terbuat dari kelapa, kedelai, kambing, domba, dan nasi; Susu, produk susu dan pengganti produk susu; Yoghurt
berbentuk jelly setengah padat terbuat dari susu yang diinkubasi; alternatif yogurt berbahan dasar tanpa susu; bahan
pengganti produk susu berbahan dasar larva serangga; bahan pengganti produk susu berbahan dasar serangga; bahan
pengganti susu; bahan pengganti susu fermentasi; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bahan-bahan susu
untuk membuat roti; bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat protein
yang dikocok (protein shakes); bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk
membuat smoothie; bubuk susu; cairan semi-transparan yang tertinggal selama proses pengendapan dalam pembuatan keju
yang memiliki warna kuning-kehijauan dengan rasa yang sedikit asam dan aroma yang agak harum (whey powder) (hasil
produk susu); chia milk [bahan pengganti susu]; dadih rasa dan susu kocok serta penggantinya; fermentasi susu untuk
keperluan kuliner; half and half (minuman) [campuran susu dan krim]; hasil produksi susu kambing; hasil produksi susu sapi;
hasil produksi susu soya; keju dari susu domba; keju segar dari Perancis yang menggunakan susu sapi yang dipasteurisasi;
keju susu kambing; kephir [minuman susu]; krim [produk susu]; krim [susu sebagai unsur utama]; krim buatan [bahan
pengganti produk susu]; krim bubuk (produk susu); krim bubuk [produk susu]; krim menjadi produk susu; krim non-susu (krim
yang terbuat dari minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krim senyawa (compound cream) (krim yang terbuat dari krim
susu dan minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krim untuk minuman; krimer bukan dari susu; krimer tanpa kandungan
susu; kumys [minuman susu]; laktoferin yang mengandung zat besi (iron lactoferrin) (produk susu); lassi (minuman yoghurt);
makanan minuman berbahan dasar susu, tidak termasuk susu kocok; makanan penutup dibuat terutama dari pengganti susu;
makanan penutup dibuat terutama dari produk susu; makanan penutup susu dingin; makanan penutup terbuat dari pengganti
susu; makanan penutup terbuat dari produk susu; makanan penutup yang dibuat dari susu, selain es krim atau yoghurt beku;
mentega susu; minuman asam laktat; minuman asam laktosa (produk buah, bukan susu); minuman berbahan dasar bukan
dari lemak susu; minuman berbahan dasar gandum [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar kacang polong [bahan
pengganti susu]; minuman berbahan dasar santan; minuman berbahan dasar sereal (pengganti susu); minuman berbahan
dasar sereal [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu almond; minuman
berbahan dasar susu beras; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar susu
dengan kandungan jus buah; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan kopi; minuman berbahan dasar susu dengan
toping : boba, pearl, jelly; minuman berbahan dasar susu kacang; minuman berbahan dasar susu kacang mete; minuman
berbahan dasar susu, yaitu susu evaporasi; minuman berbahan dasar yogurt; minuman berdasarkan pengganti susu
fermentasi; minuman berenergi berbahan dasar susu; minuman dan bubuk berbahan dasar susu; minuman non-alkohol
disiapkan dari susu atau yoghurt; minuman pengganti makanan nabati berbasis susu; minuman pengganti makanan yang
diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; minuman prebiotik; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; minuman
segar yaitu minuman berbahan dasar susu ditambah krim keju dan gula aren bakar; minuman susu dengan rasa cokelat;
minuman susu dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh;
minuman susu dengan rasa teh; minuman susu kedelai; minuman susu yang mengandung rasa; minuman susu, susu sebagai
komponen utama; minuman yang terbuat dari yogurt; minuman yang terutama terdiri dari susu; minuman yogurt; minuman
yogurt yang dicampur ice cream; minuman yogurt yang dicampur perasa kopi; mousses (produk susu); nasi susu; olesan
berbahan dasar susu; pemutih kopi terutama terdiri dari produk susu; pengganti produk susu yang berbahan dasar tumbuhan
dan kacang-kacangan, termasuk susu beras, kedelai, santan, susu almond, dan susu kedelai beraroma; pengganti susu yang
berasal dari nabati; pengganti susu, khususnya susu beras, susu kedelai dan susu rami yang digunakan sebagai pengganti
susu; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; produk berbahan dasar susu kering untuk digunakan sebagai
bahan pengganti makanan; produk nutrisi olahraga berbasis susu; produk olahan hasil susu berbahan pengganti susu; produk
susu; produk susu bebas laktosa; produk susu dalam bentuk bubuk; produk susu kalsium yang difortifikasi; produk susu
nabati; prostokvasha [susu asam]; protein susu untuk konsumsi manusia; quark [produk susu]; ryazhenka [susu panggang
fermentasi]; sediaan berbahan dasar larva serangga untuk membuat susu kocok; sediaan berbahan dasar serangga untuk
membuat susu kocok; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu,
khususnya bubuk susu; seramida (ceramide) (produk susu); seramida (ceramide) susu (produk susu); serbuk susu kambing;
sphingomyelin (produk susu); sup kacang dengan aroma susu; susu; susu (dalam bentuk) padatan; susu acidophilus; susu
albumin; susu almon; susu almon dengan rasa dan tanpa rasa; susu almond; susu almond untuk keperluan kuliner; susu
barley mutiara China; susu bebas laktosa; susu beragi (susu diberi ragi); susu beras untuk digunakan sebagai bahan
pengganti susu; susu beras untuk keperluan kuliner; susu berbahan dasar kacang; susu berbahan dasar kacang digunakan
sebagai pengganti susu; susu berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; susu bubuk kedelai; susu bubuk kering (selain untuk bayi)
di kelas ini; susu bubuk yang berasal dari tumbuhan, khususnya yang berbahan dasar beras, kedelai, kelapa, almond, bijibijian, kacang-kacangan dan buah-buahan; susu bubuk*; susu bubuk, selain untuk bayi; susu cair atau susu bubuk dengan
protein susu untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa
dan orang tua; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan anak-anak; susu cair atau susu bubuk untuk orang dewasa dan
orang tua; susu dan minuman susu; susu dan produk hasil olahan susu; susu dan produk susu, tidak termasuk es krim, es
susu dan yogurt beku; susu dengan penambahan kandungan vitamin D; susu dengan penambahan vitamin; susu dengan
sereal; susu domba; susu evaporasi; susu fermentasi; susu gandum; susu kacang; susu kacang [minuman tanpa-alkohol];
susu kacang hijau; susu kacang menjadi bahan pengganti susu; susu kacang mete; susu kacang tanah; susu kacang untuk
keperluan kuliner; susu kambing; susu kambing bubuk; susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu
kedelai untuk keperluan kuliner; susu kelapa; susu kental; susu kurma; susu lanjutan untuk anak kecil; susu nabati, khususnya
beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan dan kacang-kacangan; susu non-dairi dan susu
berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu non-dairi dan susu bubuk,
yaitu susu bubuk berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu organik;
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susu pasteurisasi; susu pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu rami untuk digunakan sebagai pengganti susu;
susu rendah lemak; susu sapi; susu sapi bubuk; susu segar; susu semi-skim; susu skim; susu teh, susu sebagai komponen
utama; susu umur panjang (tahan lama); susu yang berasal dari hewan; susu yang berasal dari tumbuhan; susu yang
diperkaya protein; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; tablet susu sapi; teh susu berbahan dasar susu;
telur, susu, dan produk susu; topping bukan dari susu untuk makanan, yaitu, topping berasal dari sayuran, buah, biji dan
kacang; topping dan isi yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk
makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping untuk makanan yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan
dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit; yoghurt berdasarkan pengganti susu; yoghurt terbuat dari susu kambing===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040209
: 15/06/2021 16:05:44
:
: PT. REVOLUSI SEJUTA RASA

540 Etiket

: Jalan Ruko Palma Galeria Blok RB 3 No.3,
Sememi, Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60198
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RSR BREW
: RSR merupakan singkatan dari REVOLUSI SEJUTA RASA
yang merupakan bagian dari nama pemohon merek

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 34
: ===Cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak esensial, yang digunakan untuk
mengisi ulang kartrid rokok elektronik; Hookah dengan tembakau perasa; Larutan cairan untuk rokok elektronik; Larutan
perasa nikotin cair tanpa tembakau untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk katrid penguap oral;
Larutan perasa untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk katrid penguap oral; MOD vape; POD
vape; Penguap untuk keperluan merokok; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh
(bukan untuk keperluan medis); Rokok elektronik dengan tembakau perasa; Tembakau hookah (shisha); Wadah untuk
mengeluarkan rokok dan cerutu yang ditempatkan di meja; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid]
terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cerutu; cerutu elektronik;
filter untuk rokok; kertas rokok; korek api gas untuk perokok; kotak rokok, bukan dari logam mulia; kotak-kotak rokok elektronik
yang dapat di isi ulang; pemantik rokok elektronik; pemotong cerutu; perangkat penguap oral untuk perokok, produk-produk
tembakau dan pengganti tembakau; perangkat vaping elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk pengganti tembakau; pipa
vaporizer cerutu tanpa asap; tembakau daun; tembakau linting tangan; tembakau untuk dihirup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040210
: 15/06/2021 16:06:14
:
: VENY PUSPITA WIJAYANTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TELUK BAYUR RT018 RW000 KEL. MESJID, KEC. SAMARINDA SEBERANG,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: vells summershop
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, hitam, pink, coklat, putih
: 25
: ===Baju atasan crop; Baju hangat lengan panjang; Celana pelindung kaki; Gaun malam; Pakaian Bawahan bikini; T-shirt
lengan panjang; baju hamil; baju ketat; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; band leher [bagian dari pakaian]; bando
[pakaian]; blazer [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; bra bersalin; celana dalam wanita; celana kasual; celana tanaman
denim; chasubles; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan
penutup telinga]; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; daster; gaun; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun ganti; gaun
mohair; gaun pembaptisan; gaun seremonial untuk wanita; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk wanita; gaun yang
terbuat dari kulit; ikat pinggang; jaket bersepeda; jaket lengan panjang; jilbab; jubah bulu; jubah pembaptisan; kain oto untuk
anak-anak; kain oto untuk pengunjung dewasa; kain tadah liur bayi; kaus; kaus kaki anak-anak; kemeja berkerah; kemeja
formal; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kerudung [pakaian]; legging [penghangat kaki]; legging menjadi celana panjang;
legging pelangsing anti-selulit; lingerie bersalin; manset; mantel kulit; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; overall; pakaian;
pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam
anak-anak; pakaian dalam panjang; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian
denim; pakaian hamil; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kucing; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian malam;

740
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pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian
untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita yang pas
di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian, alas kaki, tutup kepala; penghangat leher; piyama; piyama untuk anakanak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; sepatu keriting; sepatu panjat; sepatu santai; sweater katun; sweater
leher kru; sweater ringan; syal yang melingkar di leher; topi bersepeda; topi koki; tutup kepala anak-anak===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040211
: 15/06/2021 16:06:23
:
: Vincent Octavianus

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kelapa Kopyor IV Blok C.A 7/8 Rt.002/009, Kel. Pakulonan Barat, Kec. Kelapa
Dua, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BLOW
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 18
: ===Barang-barang yang terbuat dari kulit dan kulit imitasi tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; Dompet dengan RFID;
Dompet paspor; Grip untuk dompet wanita; Item kulit kecil khusus koin dan tas; Kantong, dari bahan kulit, untuk pengemasan;
Kulit binatang berbulu; Pegangan untuk kantong; Pelindung (tempat) kartu kredit dengan RFID; Perangkat bepergian [barang
kulit]; Portofolio seni (kasing); Rantai sabuk dengan bahan kulit; Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan
misalnya penyusun bagasi mobil); Tas kecil dari kain yang digunakan untuk mendaki gunung; Tas kurir; Tas pria; Tas untuk
pria dan wanita; Tempat bullpen yang biasanya terbuat dari kain dan kulit; Tongkat berjalan Nordic; bagian karet untuk
sanggurdi; bantalan pelana untuk berkuda; bantalan untuk sadel kuda; barang-barang dari kulit imitasi, tidak termasuk dalam
kelas lain, yaitu: tempat kunci; bulu imitasi; cambuk; celana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk anjing
[pakaian untuk hewan]; dompet; dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet dan tempat
kartu kredit; dompet genggam kecil; dompet genggam kecil [tas]; dompet kartu kredit dengan pelindung RFID; dompet kecil
[tas]; dompet koin kecil; dompet kopling kecil [tas]; dompet saku; dompet yang dipasang di pergelangan tangan [dompet uang];
gendongan untuk menggendong bayi; jas hujan untuk anjing [pakaian untuk hewan]; kain pelana untuk kuda; kalung anjing
peliharaan; kalung hewan peliharaan; kantong - kantong yang ditempatkan pada ikat pinggang; kantong gendongan bayi;
kantong kulit; kantong pelana *; kantong pinggang; kantong untuk menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya;
kendali; kendali [harness]; kerangka tas tangan; klip yang dijepit di bagian luar tas atau dompet sebagai aksesori dekoratif;
koper anyaman kori; koper bermotor; koper berpergian; koper besar dengan dua bagian; koper gulung; koper kecil; koper
termasuk koper dengan roda.; kotak make up; kotak terbuat dari kulit; kulit binatang; kulit binatang berulu; kulit halus; kulit
mentah; kulit mentahuntuk anjing mengunyah; kulit poliuretan; kulit setengah jadi; kulit, tidak dikerjakan atau setengah
dikerjakan; kulit-kulit; kursi tongkat; omamori-ire [tas pesona]; pakaian kuda; pakaian untuk hewan peliharaan; payung hujan;
payung matahari; payung pintar yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi data nirkabel; payung pintar yang dilengkapi
dengan teknologi komunikasi data nirkabel; payung tahan hujan; payung teras; pelana; pelana kuda; pelindung rambut kuda;
pembawa jas pelindung; pemegang koin dalam bentuk dompet; penutup mata unggas untuk mencegah perkelahian; penutup
tahan air berbentuk khusus disesuaikan untuk melindungi ransel; pohon pelana; portmanteaux; rangka tas tangan; ransel;
ransel [tas sekolah Jepang]; ransel di kastor; ransel kecil; ransel sekolah; ransel troli; sabuk pelana; sarung koper; selimut
kuda; selimut pelana; shingen-bukuro [Kantong utilitas Jepang]; snoods for dogs [pakaian untuk hewan]; sporran; tag (label)
hewan peliharaan secara khusus disesuaikan untuk dipasang pada pengikat atau kalung hewan peliharaan; tali bahu; tali bahu
dari kulit; tali pengikat dari kulit; tali untuk hewan; tas; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan; tas bahu anak-anak; tas
bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas barang-barang perlengkapan untuk bepergian (travel) dijual kosong; tas belanja;
tas belanja dengan roda terpasang; tas belanja dua roda; tas belanja pakai ulang; tas belanja terbuat dari kulit; tas bepergian
dari kulit imitasi; tas berpergian; tas bucket; tas buku sekolah; tas bulu tiruan; tas bumbags; tas diplomatik; tas handuk; tas
hidung [tas pakan]; tas jinjing untuk botol minuman anggur; tas jinjing yang dipasang di pergelangan tangan; tas kecil untuk
pria; tas konser; tas kosmetik atau perlengkapan mandi dijual kosong; tas kosmetik portabel (yang dijual kosong); tas kulit
sekolah bersabuk; tas mandi untuk membawa perlengkapan toilet; tas mandi, tidak dipasang; tas pakaian untuk bepergian; tas
pullman; tas pundak; tas sabuk dan tas pinggul; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas selempang untuk
menggendong bayi; tas seluncur es; tas serba guna untuk membawa barang; tas tahan air yang khusus dibentuk untuk
melindungi tas punggung; tas tangan [slouch handbags]; tas tangan kecil [dompet]; tas tangan untuk pesta; tas tangan untuk
wanita; tas tangan, dompet dan dompet; tas travel; tas untuk bepergian; tas untuk bepergian dari kanvas; tas untuk bermalam;
tas wanita; tas wol; tempat dasi untuk berpergian; tempat kartu dalam bentuk dompet; tempat kartu, yaitu, tempat kartu bisnis,
tempat kartu kredit dan tempat kartu panggilan.; tempat koin; tempat surat izin mengemudi; tempat tiket dari kulit; tempat
untuk kunci; tempat untuk portofolio [koper]; tongkat; tongkat rotan; wadah pengemasan dari kulit; wine bottle tote bags===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040212
: 15/06/2021 16:06:40
:
: MUHAMMAD RIZQON FEBRIANSYAH

540 Etiket

: JL. APT PRANOTO RT 35 RW 000 SANGATTA UTARA KUTAI TIMUR , Kabupaten
Kutai Timur, Kalimantan Timur
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOZKOPARAN CRAFT + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, Hitam dan Putih
: 18
: ===Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung, tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet,
smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-barang yang terbuat dari kulit dan kulit imitasi tidak
termasuk dalam kelas-kelas lain; Barang-barang yang terbuat dari kulit imitasi kulit, yaitu, tas, pouch, dan tas jinjing untuk
perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet, smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar
media; Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas sekolah, tas kulit
bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper, koper besar, tas
untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi, tas
perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian yaitu kumpulan koper
terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Dompet untuk uang logam; Ransel; Tas Kulit; Tas berpergian
dari kulit; Tas besar berbentuk silinder; Tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; Tas buku; Tas dan
barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas
pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan
bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap
semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas
untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari; payung, semua
barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris
boneka; Tas pinggang; Tas untuk olahraga; bantalan pelana untuk berkuda; dompet kulit [tas]; dompet kulit imitasi [tas];
dompet kunci; dompet saku; dompet wanita; koper; kotak terbuat dari kulit; kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat
dari kulit dan kulit imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas, amplop, kotak, tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet [purses],
tas punggung, tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian dan penutup perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin [kulit
imitasi]; kulit dan tas kulit imitasi; pakaian kuda; payung; payung matahari; pelindung rambut kuda; ransel; ransel [tas sekolah
Jepang]; selimut kuda; tag tas golf dari kulit; tas; tas anti air untuk olahraga air; tas belanja kulit; tas bepergian dari kulit imitasi;
tas dan dompet kulit; tas kantor [barang kulit]; tas kecil dari kulit; tas kosmetik dijual kosong; tas kulit sekolah bersabuk; tas
kulit, koper, dan dompet; tas pakaian untuk bepergian; tas pantai; tas sekolah; tas sekolah dan tas sekolah bersabuk dari kulit;
tas tangan; tas untuk bepergian; tas untuk pakaian olahraga; tas, dari kulit, untuk kemasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040214
: 15/06/2021 16:09:56
:
: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED

540 Etiket

: FLAT 39, 8/F., BLOCK D, WAH LOK INDUSTRIAL CENTRE, 31-35 SHAN MEI
STREET, FOTAN, NEW TERRITORIES
: Fariz Syah Alam S.H
: AFFA Intelectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono
Kav. 15, Tebet, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Kotak untuk pengeras suara; USB flash drive; adaptor listrik; alat pengolah data; baterai, listrik; headphone; kit hands-free
untuk telepon; koneksi untuk saluran listrik; layar video; pengisi daya untuk baterai listrik; penutup untuk smartphone;
perangkat memori komputer; perangkat periferal komputer; program komputer, dapat diunduh; tali ponsel; telepon selular===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040215
: 15/06/2021 16:10:44
:
: Willy Wijaya

Alamat Pemohon

: Jl. Rawa Sawah RT04/RW03, Kampung Sawah, Johar Baru

540 Etiket

, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Halaman 191 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Faishal Abdul Aziz S.M.
: X-PRES PATENT, Graha Mampang Lantai 1 Suite 101, Jl. Mampang Prapatan
Raya Kav.100

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WOOLPUFF
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: UNGU, BIRU, HIJAU, KUNING, MERAH, OREN.
: 25
: ===Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian anak-anak; Pakaian bawahan bayi; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas
kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana,
kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan
untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak
saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir,
bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana
panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun
dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi,
celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); alas kaki; alas kaki bayi; artikel pakaian untuk
bayi dan balita; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; kemeja; pakaian; pakaian bayi; pakaian bermain untuk
bayi dan anak-anak; pakaian dalam untuk bayi; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian renang untuk
anak-anak; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021040216
: 15/06/2021 16:12:45
:
: VITO ADI TJANDRASURJA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pura Mertasari Palm Sunset No.U21 Kuta, Badung, Bali, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LAFALOT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, kuning
: 43
: ===Jasa akomodasi sementara; Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba;
Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Layanan menjemput makanan; Penyediaan akses ke lounge
VIP; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran Prasmanan; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering
untuk kafetaria perusahaan; jasa memasak makanan; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan rantai restoran; layanan
restoran cepat saji; mengambil layanan makanan cepat saji; menyediakan makanan dan minuman; penyediaan makanan yang
dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di
dalam dan di luar gedung; pusat makanan/jajan; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar;
restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran, bar, dan layanan lounge koktail===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040217
: 15/06/2021 16:13:49
:
: Vincent Octavianus

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kelapa Kopyor IV Blok C.A 7/8 Rt.002/009, Kel. Pakulonan Barat, Kec. Kelapa
Dua, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NCY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 35

740

540 Etiket

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Agen penjualan; Akuntan perpajakan;
Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Invoicing perpajakan; Jasa pengadaan
kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa ritel dan toko ritel online
dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa toko; Jasa toko on-line
dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala
keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio
visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Konsultan Pajak; Konsultasi
bisnis mengenai aktivitas pemasaran dan peluncuran produk baru; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas dan
dompet; Layanan konsultasi bisnis; Layanan toko grosir yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko ritel online yang
menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang
menampilkan topi; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan;
Pemotongan pajak; Pengelolaan arsip perniagaan; Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan informasi perniagaan;
Pengelolaan informasi perpajakan; Penjualan eceran dan grosir untuk tas dan dompet; Penjualan eceran, grosir, penjualan
langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik
lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini:
perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo,
wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan
rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu,
sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip,
jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil,
kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil,
saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian,
koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang
untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas,
perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut
dengan berbagai macam cara; Penjualan ritel wewangian, kosmetik, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan
imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jual beli
ritel online yang menawarkan wewangian, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan
kacarnata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jasa perna saran dan promosional,
terutama melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan pUblisitas, pengumpulan pcndapat, studi pasar.; Penyediaan
informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan platform
e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk; Perkumpulan Asosiasi
Seles Marketing; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan
mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen,
barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat
tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan
medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan
digital telekomunikasi; TOKO SERBA ADA; Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata,
kaca mata pelindung matahari, tempat-tempat kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata,
kaca mata anti silau, tas, tas ransel, tas selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki
gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam
mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu, sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, talitali, tambang, tempat tidur gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang
menjual pakaian; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; distribusi iklan; iklan radio dan televisi;
informasi dan konsultasi manajemen bisnis; investigasi bisnis mengenai aktivitas perusahaan atau bisnis; jasa diskon (-untuk
pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa penyediaan informasi
yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan media
sosial; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa promosi penjualan; jasa retail sehubungan dengan penjualan kulit dan
kulit imitasi, kulit halus, kulit binatang, koper, dan tas perjalanan, payung dan payung penahan matahari, tongkat jalan,
cambuk, tali kekang dan pelana kuda, backpack (sejenis ransel), tas pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas kantor, tongkat,
kotak wadah kulit atau papan kulit, tali pengikat hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup
kepala, apron, celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang,
baret, korset, sepatu bot, bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak
dipanaskan dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam,
jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan dengan penjualan seragam, kerudung, rompi,
rompi berkancing, pakaian tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan
pakaian tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat
tidur, penutup meja; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan ini,
plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa
fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa,
payung dan payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat
seni [kasing], tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk
aksesoris perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari
kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek,
tas, tas untuk telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat
dan tali dari kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung,
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tas garmen, tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang
penunggang kuda dan tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat
kunci, kantong kunci, ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas
untuk perlengkapan menginap semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda,
ransel/rucksack, pelana, tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta
belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas
jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist
pack), kantong untuk tas pinggang (waist bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk
dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk
bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari
logam, perabot rumah, cermin, bingkai foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk,
tulang ikan paus atau kulit mutiara, kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan,
seprei [kecuali linen], tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin
gorden, hiasan dari plastik untuk bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa
toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian,
penutup kepala, dan alas kaki; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabunsabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir
online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker
tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga
dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana
untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang
olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler
terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit
dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasajasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas,
stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah
tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencanalencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan
barang olahraga; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep
bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau
stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang
berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data
lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer);
layanan distribusi di bidang pakaian; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah
makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau
panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu,
sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi,
boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan pelaporan pasar;
layanan ritel untuk jam tangan; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan toko grosir menampilkan kain;
mempromosikan barang dan jasa orang lain
melalui kupon, diskon, iklan, penghargaan dan
insentif yang dihasilkan sehubungan dengan
penggunaan kartu kredit dan debit, tautan
elektronik ke situs web pedagang dan pengecer; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang
produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur transaksi perdagangan
online; menyediakan informasi gigi di bidang e-commerce; penelitian untuk tujuan bisnis; pengaturan transaksi komersial untuk
orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain,
termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengecer toko serba ada; pengiklanan penjualan
melalui pos (direct mail advertising); penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; penyediaan informasi dan layanan konsultasi
yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan jasa
penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan
katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan
penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan
segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara,
pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; perencanaan dan pameran peragaan busana
untuk tujuan promosi; riset pemasaran dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif; sponsor promosi
balapan sepeda; toko; toko grosir; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040218
: 15/06/2021 16:15:35
:
: denny yuwono

Alamat Pemohon

: Golden Wood blok C/39 Citra Grand, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50276

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tahu Horai
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: background warna kuning, gambar tahu dan topi warna orange, huruf warna merah, garis tahu dan topi warna hitam
: 29
: ===tahu goreng===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040219
: 15/06/2021 16:16:20
:
: Nilva Desriani

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: APT MENTENG SQUARE TA-21 JL. MATRAMAN NO. 30 E RT 006/ RW 006, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ChilliNice
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Merah, Hijau, Biru, Kuning,Perak, Emas, Oranye
: 29
: ===Abon daging; Ayam ala Sihlin; Ayam Bakar; Ayam Bakar Bumbu Padang; Ayam Bakar Bumbu Rujak; Ayam Bakar Solo;
Ayam Bakar Taliwang; Ayam Balado; Ayam Bumbu Bali; Ayam Cabai Hijau; Ayam Fillet Crispy; Ayam Geprek Cabe Hijau;
Ayam Geprek Keju; Ayam Geprek Sambal Matah; Ayam Goreng; Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Ayam Goreng Bumbu Kuning;
Ayam Karage; Ayam Kecap; Ayam Kecombrang; Ayam Lada Hitam; Ayam Panggang; Ayam Rica Rica; Ayam Serundeng;
Ayam Suwir sambal kecombrang; Ayam Taliwang; Ayam Tangkap; Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Ayam
crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Ayam geprek; Ayam geprek dengan sambal pedas berlevel; Ayam
goreng Bumbu Lengkuas; Ayam goreng Kalasan; Ayam goreng jawa; Ayam kremes; Ayam olahan ; Ayam penyet; Ayam
potong dalam kemasan; Ayam rempah madu; Ayam ungkep; Bakso daging sapi; Bakso goreng; Bakso tahu dengan ikan
dan/atau ayam; Bandeng presto (bandeng duri lunak); Baso Tahu; Batagor Goreng; Batagor Kuah; Beef Burger; Bekakak
Ayam; Biji yang dapat dimakan, diolah; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Cakalang Fufu; Cakalang Suwir
Kecombrang; Cakalang Suwir pedas; Coto Makassar; Cream Soup; Crispy original (Ayam goreng Ayam tepung original); Cumi
Cabe Hijau; Cumi Cah Kangkung; Cumi Sotong, tidak hidup; Cumi pedas; Daging Sapi Lada Hitam; Daging ayam asap;
Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Daging cincang; Daging sapi muda; Daging sapi
suwir; Dendeng Balado; Dendeng Batoko; Dendeng Batoko Cabai Hijau; Dengdeng Batoko Cabai Hijau; Egg Cheese
Sandwich; Empal Goreng; Empal Sapi; Es Brenebon; Geprek Daging; Gohu; Gudeg; Gudeg Nangka; Gulai Nangka; Gulai
Tahu; Gulai Tempe; Gulai ayam; Gulai sapi; Hasil produksi yang terbuat dari susu (Bukan termasuk Minuman); Ikan Bakar
Bandeng; Ikan Beku; Ikan Tuna; Ikan Tuna Cabai; Ikan olahan dalam kaleng; Ikan tenggiri asam pedas; Ikan tenggiri bakar;
Ikan teri pedas; Jamur geprek; Jamur kancing dalam kaleng; Kacang mete panggang; Karedok; Kentang Balado Petai; Keripik
paru; Keripik salak; Keripik singkong aneka rasa; Keripik tahu; Keripik ubi aneka rasa; Leher bebek; Lidah sapi asap; Lotek;
Makanan penutup terbuat dari buah; Makanan ringan berbahan dasar singkong; Makanan ringan dan keripik berbahan dasar
kentang; Makanan ringan, berbahan dasar dari buah-buahan atau sayuran; Makanan siap masak terutama terdiri dari daging;
Makanan siap masak terutama terdiri dari ikan; Makanan siap masak terutama terdiri dari sayuran; Makanan siap masak
terutama terdiri dari unggas; Makanan siap saji yang terdiri dari pengganti ikan atau makanan laut; Makanan yang
mengandung kacang yang telah dimasak, kacang yang telah dikeringkan, atau kacang kedelai; Makanan yang terbuat dari
daging; Makanan yang terbuat dari daging dan ikan; Mangut; Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan
tepung; Minuman-minuman berbahan dasar susu mengandung teh; Namgka goreng; Onigiri Daging; Onigiri Ikan; Opor Ayam;
Pastry isi daging; Pempek Sambal; Pisang goreng dengan aneka toping; Pisang goreng madu; Pisang olahan; Potongan
daging ikan tanpa tulang; Potongan kentang; Produk makanan yang utamanya terbuat dari buah; Produk olahan daging sapi;
Protein nabati bertekstur digunakan sebagai pengganti daging; Rendang Ayam; Rendang Ayam Kacang Merah; Rendang
Ayam Suwir; Rendang Daging Suwir; Rendang Sapi; Sale pisang; Sarden dan makarel; Sari-sari daging; Sate Ayam; Sate
Daging Sapi; Sate Makanan Laut (Seafood); Sate Sosis Ayam; Sate Sosis Sapi; Sate Yang dipanggang; Sate klathak; Sawo
olahan; Sayur asem; Sayur sop; Sayuran dan buah olahan; Sayuran potong; Sayuran yang dikalengkan, dibekukan,
dikeringkan atau dimasak; Sediaan daging; Sediaan daun bawang; Sediaan hidangan ikan; Sediaan hidangan yang terutama
terdiri dari ikan; Sediaan kacang; Sediaan wortel; Selai berbahan dasar kacang; Selai jahe; Semur Ayam; Semur Daging Sapi;
Serundeng; Siomay; Smoked beef cheese sandwich; Sosis; Sosis ayam; Soto; Soto Ketupat; Sotong Beku; Susu bubuk tanpa
lemak dan susu asam dengan kadar kalori rendah; Susu jahe; Tahu Bakso; Tahu geprek,; Tahu goreng isi; Tahu pedas;
Tauge kalengan; Telur; Telur Pindang; Telur Skotlandia; Tempe geprek; Tongkol jagung kalengan; Tongseng; Tumis Daun
Singkong Bumbu Bali; Tumis Labu Siam; Tumis Nangka Teri Pedas; Tumis Tahu; Tumis Tauge; Tumis Tempe Kecap; Tuna
(ikan), tidak hidup; Usus Ayam Goreng Tepung; Usus ayam; Yoghurt vanilla; abura-age [potongan tahu goreng]; aspic (jelli);
ayam; ayam (tepung) asam manis (Dak-gangjeong); ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam giling; ayam goreng; ayam
goreng kremes; ayam goreng rempah; ayam goreng tepung; ayam kecap; ayam kukus; ayam panggang; ayam pedas; ayam
teriyaki; ayam yang diolah; baby corn, diolah; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso isi daging ayam cincang; bakso isi
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daging ikan cincang; bakso isi daging sapi cincang; bakso sapi; bakso sosis (adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis
ayam; bakso sosis ikan; bakso sosis sapi; bakso tahu ayam; bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur
ikan; bakso telur sapi; bakso urat; bawang merah, diolah; bebek beku; bebek panggang; buah dan sayuran kaleng; buah dan
sayuran yang dibekukan, diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah mentah, kupas; burger bebek renyah; campuran sup;
capcay; daging; daging asap; daging atau ikan kalengan; daging ayam; daging ayam kemasan; daging ayam yang diasinkan;
daging goreng; daging irisan; daging olahan asap; daging panggang; daging sapi; daging sapi asap; daging sapi olahan;
daging sapi rebus; daging unggas segar; daging yang bisa dimakan; daging yang dimasak, kalengan; daging yang telah
diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak; daging, beku; daging, diawetkan; daging, diolah; daun bawang, diolah;
dendeng; fillet dada ayam; fillet ikan; game (daging), tidak hidup; hidangan daging siap; hidangan daging yang dimasak; ikan
dimasak; ikan asap; ikan asin; ikan goreng; ikan goreng kremes; ikan goreng rempah; ikan olahan; ikan suwir goreng; ikan teri,
diolah; ikan teri, tidak hidup; irisan daging sapi; irisan sayuran, kaleng; jeli buah; jeli siap saji; kacang asin; kacang beraneka
rasa; kacang kaleng; kacang mede asin; kacang mede, diolah; kacang panggang; kacang panggang dalam saus tomat;
kacang pedas; kacang, diawetkan; kacang, dikeringkan; kacang, diolah; kacang, kalengan; kaldu ayam; kentang goreng;
kentang goreng singkong; kentang panggang; kentang yang dimasak; kentang yang sudah diolah dan diawetkan; kerang,
tidak hidup; keripik kentang; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; kroket ayam; labu, diolah; makan malam prapaket yang terdiri terutama dari daging; makanan bento terbuat dari daging/ayam; makanan berbahan dasar daging; makanan
dingin terutama terdiri dari daging; makanan dingin terutama terdiri dari ikan; makanan dingin terutama terdiri dari unggas;
makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari daging; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan
dingin yang sebagian besar terdiri dari unggas; makanan olahan sayuran segar atau beku yang dicincang dan dibentuk bulat
pipih; makanan penutup (dessert) yang berbahan dasar kacang; makanan penutup berbahan dasar buah; makanan penutup
susu dingin; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari daging; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari ikan;
makanan pra-paket yang terutama terdiri dari makanan laut; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari unggas; makanan
ringan berbahan dasar daging; makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan dengan bahan utama daging;
makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan siap saji terutama terdiri dari ayam; makanan utama yang sebagian besar
terdiri dari daging; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari
sayuran; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari unggas; makanan yang disiapkan terutama terdiri dari makanan
laut; mangga hijau; minuman segar yaitu minuman berbahan dasar susu ditambah krim keju dan gula aren bakar; minyak
wijen; minyak wijen untuk makanan; nugget sapi; olahan ceker ayam; olahan daging ayam untuk isian roti burger; omelet;
pangsit; pasta daging; pasta ikan teri; pisang raja goreng; potongan daging sapi; produk daging; produk daging olahan; produk
daging sapi; produk ikan asap; produk ikan kaleng; produk makanan daging yang diawetkan; produk makanan dan makanan
ringan konsumen yang terbuat dari kentang; produk makanan laut (diasap); produk makanan laut olahan; produk makanan
terutama terbuat dari buah-buahan; produk makanan terutama terdiri dari daging; produk makanan yang sebagian besar terdiri
dari daging; produk makanan yang terbuat dari ikan; produk yang terutama terdiri dari daging; produk-produk berbahan dasar
daging ikan; rebung, beku; rebung, diawetkan; rebung, dikeringkan; rebung, diolah; roti daging cincang; roti daging sapi;
rumput laut besar yang dikeringkan; sapi panggang; sate [daging panggang yang ditusuk]; sayap ayam; sayuran kaleng atau
botol; sayuran mentah, diiris; sayuran mentah, kupas; sayuran panggang; sediaan sayuran merah; selai jahe; singkong beku;
sosis asap; sosis daging; sosis dalam adonan; steak daging; stik talas; sup ikan; susu almon dengan rasa dan tanpa rasa;
tahu fermentasi; telur asin; telur yang dikeringkan; tempura daging; tempura telur; udang kelapa; udang, bukan hidup; wortel,
diawetkan; wortel, kalengan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040220
: 15/06/2021 16:16:43
:
: Eric Setiawan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sawah Lio Raya No. 6, Rt. 008/Rw. 007, Kel. Jembatan Lima, Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11250
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ERICO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih & Merah
: 25
: ===Celana jeans; Kemeja (lengan pendek); baju; baju kaos (t-shirt); celana panjang; celana pendek; kaos; kemeja; kemeja
untuk pria; kemeja untuk wanita===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040221
: 15/06/2021 16:18:50
:
: Hadi Mukhaiyar

540 Etiket

: Jl. Sadang Luhur No. 55 RT 003 RW 015, Sekeloa, Coblong, Kota Bandung, Jawa
Barat, 40134
:
:
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold (kuning emas) dan putih.
: 16
: ===Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau
plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; kantong plastik untuk produk makanan; kemasan; kemasan kardus; kemasan
kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap
lingkungan; kertas dan plastik untuk kemasan; kertas-kertas kemasan; wadah makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040222
: 15/06/2021 16:19:02
:
: Vincent Octavianus

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kelapa Kopyor IV Blok C.A 7/8 Rt.002/009, Kel. Pakulonan Barat, Kec. Kelapa
Dua, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NCY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 18
: ===Barang-barang yang terbuat dari kulit dan kulit imitasi tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; Dompet dengan RFID;
Dompet paspor; Gantungan kunci dari kulit imitasi; Grip untuk dompet wanita; Item kulit kecil khusus koin dan tas; Kantong,
dari bahan kulit, untuk pengemasan; Kulit sintetis; Pegangan untuk dompet wanita; Pegangan untuk kantong; Pelindung
(tempat) kartu kredit dengan RFID; Portofolio seni (kasing); Rantai sabuk dengan bahan kulit; Tali bahu dari kulit; Tali bahu
untuk kantong; Tali kekang untuk hewan; Tali penuntun yang terbuat dari kulit; Tali untuk dompet wanita; Tali untuk kantong;
Tas alat selam; Tas buku; Tas kecil dari kain yang digunakan untuk mendaki gunung; Tas koper dan tas untuk mengangkut;
tas olahraga; Tas kurir; Tas pria; Tas pundak pria dan wanita; Tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang belakang;
Tas untuk bepergian terbuat dari bahan kanvas; Tas untuk jas dan pakaian; Tas untuk pria dan wanita; Tempat bullpen yang
biasanya terbuat dari kain dan kulit; Tempat gunting; Tongkat berjalan Nordic; bagian karet untuk sanggurdi; bantalan pelana
untuk berkuda; bantalan untuk sadel kuda; barang-barang dari kulit imitasi, tidak termasuk dalam kelas lain, yaitu: tempat
kunci; bingkai tas tangan; bulu imitasi; busur rambut untuk anjing; cambuk; celana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; dasi
kupu-kupu untuk anjing [pakaian untuk hewan]; dompet; dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia;
dompet dan tempat kartu kredit; dompet genggam kecil; dompet genggam kecil [tas]; dompet kartu kredit dengan pelindung
RFID; dompet kecil [tas]; dompet kopling kecil [tas]; dompet saku; dompet serbaguna [tas]; dompet untuk pegangan kunci;
dompet wanita; gendongan untuk menggendong bayi; grip [tas]; jas hujan untuk anjing [pakaian untuk hewan]; jejak [harness];
kain kulit; kain pelana untuk kuda; kantong - kantong yang ditempatkan pada ikat pinggang; kantong gendongan bayi; kantong
pelana *; kantong pinggang; kantong untuk menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya; kasing kartu kredit dari
kulit; kendali; kendali [harness]; kerai di sifat payung; kerangka tas tangan; klip yang dijepit di bagian luar tas atau dompet
sebagai aksesori dekoratif; koper; koper [bagasi]; koper anyaman kori; koper berpergian; koper dan tas bepergian; koper
dengan rak didalamnya; koper gulung; koper kecil; koper termasuk koper dengan roda.; koper troli; kotak atau dompet kunci
[barang kulit]; kotak make up; kulit halus; kulit hewan, kulit hewan yang berbulu; kulit kecokelatan; kulit mentah; kulit
poliuretan; kulit setengah jadi; kulit, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; kulit-kulit; pakaian hewan peliharaan; pakaian
kuda; payung hujan; payung matahari; payung pintar dengan sensor prakiraan cuaca bawaan; payung pintar yang dilengkapi
dengan perangkat komunikasi data nirkabel; payung teras; pelana; pelana kuda; pelindung rambut kuda; pembawa hewan
peliharaan; pembawa jas pelindung; pembungkus ekor kuda; pembungkus pengangan koper; pemegang koin dalam bentuk
dompet; penutup mata unggas untuk mencegah perkelahian; penutup payung; penutup tahan air berbentuk khusus
disesuaikan untuk melindungi ransel; perlengkapan untuk bepergian; pohon pelana; portmanteaux; rangka tas tangan; ransel;
ransel [tas sekolah Jepang]; ransel dengan roda berputar; ransel di kastor; ransel kecil; ransel sekolah; ransel troli; ransel
untuk membawa bayi; sabuk pelana; sanggurdi; sanggurdi logam; sarung khusus yang disesuaikan untuk membawa tongkat
lipat; sarung koper; selimut kuda; selimut pelana; shingen-bukuro [Kantong utilitas Jepang]; snoods for dogs [pakaian untuk
hewan]; sporran; tag (label) hewan peliharaan secara khusus disesuaikan untuk dipasang pada pengikat atau kalung hewan
peliharaan; tali bahu; tali bahu dari kulit; tali kekang dari kulit imitasi; tali kulit [sadel]; tali pengikat dari kulit; tali untuk bagasi;
tali untuk dompet [tas]; tali untuk peralatan tentara; tali untuk sepatu roda; tali yang terbuat dari kulit imitasi; tas; tas [amplop,
kantong] dari kulit, untuk kemasan; tas alat, kosong; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas belanja; tas belanja dua
roda; tas belanja pakai ulang; tas belanja terbuat dari kulit; tas bepergian dari kulit imitasi; tas berpergian; tas buku sekolah;
tas bumbags; tas dari logam mulia; tas dengan teknologi pemblokiran RFID; tas handuk; tas jinjing serbaguna; tas jinjing untuk
botol minuman anggur; tas jinjing yang dipasang di pergelangan tangan; tas kecil dengan ritsleting untuk membawa berbagai
sediaan; tas kecil untuk pria; tas kosmetik portabel (yang dijual kosong); tas kulit sekolah bersabuk; tas pakaian untuk
bepergian; tas pendakian gunung dan tongkat pendakian gunung; tas penyusun barang-barang perawatan pribadi untuk
bepergian; tas perlengkapan mandi (yang dijual kosong); tas perlengkapan mandi dijual kosong; tas pinggang; tas pullman; tas
punggung anak; tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang belakang; tas santai; tas sekolah; tas sekolah bersabuk
dari kulit; tas selempang untuk menggendong bayi; tas seluncur es; tas suvenir; tas tahan air yang khusus dibentuk untuk
melindungi tas punggung; tas tangan; tas tangan [slouch handbags]; tas tangan untuk pesta; tas tangan untuk wanita; tas
tangan wanita; tas travel; tas untuk bepergian; tas untuk bepergian dari kanvas; tas untuk membawa hewan peliharaan;
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tas wanita; tas wol; tas yang dilengkapi roda; tas yang terbuat dari kulit imitasi; tempat folio; tempat kartu kredit dari kulit;
tempat kartu kredit dari kulit imitasi; tempat kartu, yaitu, tempat kartu bisnis, tempat kartu kredit dan tempat kartu panggilan.;
tempat koin; tempat untuk kunci; tongkat; tongkat berkuda; tongkat rotan; train case (tas); ujung tongkat yang diadaptasi untuk
tongkat jalan ditempat berair; ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat mendaki gunung; wadah pengemasan dari kulit;
wine bottle tote bags===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021040223
: 15/06/2021 16:19:49
:
: VITO ADI TJANDRASURJA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pura Mertasari Palm Sunset No.U21 Kuta, Badung, Bali
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LAFALOT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, kuning
: 45
: ===Jasa Lisensi Waralaba; Konsultasi keamanan, termasuk dalam hal keamanan pusat komersial dan kompleks
perbelanjaan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan intelektual dan hak cipta; jasa lisensi; jasa lisensi
konsep waralaba [layanan hukum]; jasa pemberian lisensi kepada orang lain untuk penggunaan hak properti industri dan hak
cipta; jasa penasihat, perwakilan dan bantuan dalam litigasi dan prosedur peradilan yang berkaitan dengan kekayaan
intelektual dan hak terkait; jasa pengawasan kekayaan intelektual; jasa perwakilan dan bantuan dalam sengketa hukum di
hadapan badan arbitrasi, mediasi, dan penyelesaian sengketa alternatif; lisensi hak kekayaan intelektual.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040224
: 15/06/2021 16:23:05
:
: Vincent Octavianus

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kelapa Kopyor IV Blok C.A 7/8 Rt.002/009, Kel. Pakulonan Barat, Kec. Kelapa
Dua, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: THE MAWI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 43
:
===Bar kopi dan jus; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang
menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Catering makanan sehat; Dekorasi kue; Fasilitas
perjamuan dan pesta sosial; Jasa akomodasi sementara; Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa penyediaan makanan dan
minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan
minuman; Jasa reservasi pemesanan untuk akomodasi dan makan; Jasa resort; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai
kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings);
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe-kafe; Kantin; Kedai;
Kedai barbekyu; Kedai kopi; Kedai ramen; Kopi ( Kafe ); Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan
losmen; Layanan menjemput makanan; Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi tentang akomodasi dan tempat
untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya; Layanan pemesanan dan layanan
reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan perjamuan; Layanan reservasi akomodasi; Layanan tempat tidur
dan sarapan; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel
dan layanan akomodasi; Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan akomodasi untuk wisma; Penyediaan katering;
Penyewaan akomodasi sementara; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan;
Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging panggang; Restoran dengan
layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan
daging, ayam, ikan; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam
krispy; Sediaan-sediaan makanan; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman
(Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; angkringan; delicatessens [restoran]; hidangan istimewa kampung (HIK);
hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan
layanan bar; jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan restoran; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa memasak makanan; jasa penyediaan makanan dan
minuman untuk acara; jasa reservasi untuk penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan orang yang
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sedang berlibur; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang
disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; jasa/layanan penyewaan ruang;
katering makanan dan minuman; kedai roti dan kue (bakeries); layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan akomodasi
hotel; layanan bar dan restoran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar, lounge
koktail, dan wine bar; layanan hotel dan restoran; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi restoran; layanan
informasi restoran dan bar; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan koki pribadi; layanan lounge airport; layanan makan
malam dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan
dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan pemesanan kamar hotel; layanan reservasi restoran; layanan restoran
swalayan; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich,
cafetaria, kantin & cafe; layanan spa, yaitu, penyediaan akomodasi sementara dan penyediaan makanan untuk klien dari
suatu spa kesehatan atau spa kecantikan; lounge; mengatur homestay untuk siswa luar negeri; menyediakan layanan
informasi penginapan perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong; menyediakan
makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran; menyewakan ruang serba guna di hotel-hotel untuk mengadakan
seminar; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan informasi dalam
bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa
restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan makanan yang
dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk
pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsiresepsi; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyewaan bangunan yang dapat dipindah-pindahkan;
penyewaan dan pemesanan kamar dan ruang pertemuan/rapat; penyewaan furnitur, linen dan pengaturan meja; penyewaan
kursi, meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk konferensi,
ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; persiapan makanan dan minuman; pusat makanan/jajan;
reservasi akomodasi hotel dan makanan; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; reservasi sementara akomodasi;
restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; rumah makan; rumah pemondokan; sediaansediaan makanan dan minuman===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040225
: 15/06/2021 16:23:14
:
: Annieland Balaraja City (PT Asjaya Mukti Graha)

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cisoka - Megu, Blok AA1 No.1, RT.001 RW.009, Desa Cempaka, Kecamatan
Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, 15730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Annieland Balaraja City = (Perumahan Subsidi)
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Merah, Hitam
: 36
: ===Jasa penyediaan real eastate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan
seperti agen dan makelar properti, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan properti;
manajemen penyewaan properti; pengembangan properti dan real estat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040226
: 15/06/2021 16:26:12
:
: PT. UNIAIR INDOTAMA CARGO

540 Etiket

: JL. Danau Sunter Barat Blok A-3 No. 40 RT/RW. 000/010, Kel. Sunter Agung, Kec.
Tanjung Priok,, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
: Winarta IP Practice Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard Bukit
Gading Raya Blok A 16-17 Kelapa Gading Permai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: STORE2GO + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hitam dan Putih
: 9
: ===Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pembelian barang dan jasa secara online;
aplikasi perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat kerja, termasuk
sumber daya manusia dan informasi penggajian, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, data
operasional, data logistik, data keuangan dan data perusahaan, dan manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan
manajemen/pengelolaan alur kerja; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi yang dapat diunduh
untuk digunakan dengan perangkat seluler; kartu pembayaran magnetik atau bersandi dan/atau kartu yang digunakan dengan
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penjualan dan skema insentif promosi dan jasa promosi; perangkat lunak aplikasi seluler untuk digunakan pada perangkat
seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyediakan akses ke sumber daya manusia, informasi penggajian, karyawan, dan data
perusahaan, memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat kerja, yaitu, informasi sumber daya manusia
dan penggajian, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, data operasional, data logistik, data
keuangan dan data perusahaan, dan manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan manajemen/pengelolaan alur kerja;
perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan
komputer global; perangkat lunak yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi,
skema keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi; perangkat lunak yang berkaitan
dengan pengorganisasian, pengoperasian dan pengawasan penjualan dan skema insentif promosi dan jasa promosi; program
aplikasi untuk tujuan mempromosikan gaya hidup yang aktif dan kesehatan dengan memberi penghargaan kepada pelanggan
karena telah aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; terminal aman untuk transaksi elektronik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040227
: 15/06/2021 16:27:29
:
: PT. TATA KREASI INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: INDONESIA STOCK EXCHANGE TOWER 2, 17 th FLOOR, JALAN JEND.
SUDIRMAN KAV. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOGO + T merupakan bagian esensial dari nama perusahaan pemohon
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau, kuning, putih, dan biru (tosca)
: 35
: ===Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan ecommerce melalui internet; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; menyediakan informasi gigi di bidang e-commerce;
pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan
transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); penyediaan
informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform
penjualan secara daring/e-commerce===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040228
: 15/06/2021 16:28:13
:
: Vincent Octavianus

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kelapa Kopyor IV Blok C.A 7/8 Rt.002/009, Kel. Pakulonan Barat, Kec. Kelapa
Dua, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SHOPATBLOW
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Agen penjualan; Akuntan perpajakan;
Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; DEPARTMENT STORE; Iklan melalui media
elektronik; Iklan secara online; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Invoicing perpajakan; Jasa akunting; Jasa
konsultasi bisnis; Jasa marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa pemesan dan penjualan
barang secara online; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa
penjualan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa perdagangan eksporimpor; Jasa pialang penjualan barang; Jasa toko; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko sepatu bekas; Konsultan Niaga; Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan luar negeri;
Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher,
tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan
promosi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan perantara bisnis; Layanan
perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan
toko grosir menampilkan sepatu; Layanan toko grosir menampilkan sepatu kulit; Layanan toko ritel menampilkan sepatu kulit;
Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; MINI MARKET; Manajemen data; Manajemen usaha dan operasi pusat
data; Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH
BARANG; Pemasangan poster; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan; Pemotongan pajak; Pemrosesan pesanan
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secara elektronik untuk orang lain; Penelitain Perniagaan; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan
barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengelolaan arsip
perniagaan; Pengelolaan laporan proyek bisnis; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu; Penjualan ritel dan grosir sampo
sepatu (online); Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan,
jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan
teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online
berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian,
sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi,
sepatu pintar; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan
kantor; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; Peragaan
barang; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan
semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Perkumpulan Asosiasi Seles
Marketing; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui
internet; TOKO SERBA ADA; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko sepatu; administrasi
pusat data dalam bidang data besar (big data); administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan;
analisa informasi bisnis; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; desain brosur iklan; distribusi
barang promosi; distribusi iklan; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik;
iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; iklan, promosi, dan layanan keagenan;
informasi bisnis; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa analisis
pasar; jasa bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa diskon (-untuk
pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa grosir dan eceran; jasa
informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer; jasa
konsultasi bisnis; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan
sumber daya); jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa organisasi dan manajemen program promosi insentif
dan penjualan; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan;
jasa penilaian perusahaan; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa periklanan;
jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa produksi iklan;
jasa retail sehubungan dengan penjualan kulit dan kulit imitasi, kulit halus, kulit binatang, koper, dan tas perjalanan, payung
dan payung penahan matahari, tongkat jalan, cambuk, tali kekang dan pelana kuda, backpack (sejenis ransel), tas pantai,
kotak kulit atau papan kulit, tas kantor, tongkat, kotak wadah kulit atau papan kulit, tali pengikat hewan; jasa retail sehubungan
dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang, celana, parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover,
piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi
mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket
yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian
dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging,
legging, kostum topeng, sarung tangan musim dingin, ikat pinggang uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan
dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar
mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot, bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun,
dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan,
topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan
dengan penjualan tas pakaian untuk perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit, tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali
penuntun kulit, kalung hewan kulit, moleskin, dompet saku, dompet wanita, tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah,
tas belanja, tas perjalanan, koper perjalanan, koper kecil, kotak wadah perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja
beroda; jasa ritel; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan
karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan ini, plastik dan
resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa fleksibel,
tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa, payung dan
payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat seni [kasing],
tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk aksesoris
perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari kulit, dompet,
tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek, tas, tas untuk
telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat dan tali dari
kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung, tas garmen,
tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang penunggang kuda dan
tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat kunci, kantong kunci,
ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas untuk perlengkapan
menginap semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda, ransel/rucksack, pelana,
tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta belanja (tas belanja beroda),
tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas jinjing, tas untuk bepergian, koper
untuk bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist pack), kantong untuk tas pinggang
(waist bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk dicantelkan pada ikat pinggang, bahan
bukan dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan
bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari logam, perabot rumah, cermin, bingkai
foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk, tulang ikan paus atau kulit mutiara,
kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, seprei [kecuali linen], tempat tidur
untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin gorden, hiasan dari plastik untuk
bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan layar, pelindung tulang kering untuk
penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar, papan seluncur salju, ski, sepatu
roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan perlengkapan olah raga, sarung
tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan untuk digunakan dalam olah raga
tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam renang [alat bermain], jaring dan
tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan, peralatan latihan yang
digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik, daging, ikan, unggas
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dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus
buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk makanan, keripik kentang,
makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia, makanan ringan berbentuk
batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan
terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan lainnya, gula, madu, sirup, ragi,
bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang diawetkan, cuka, saus dan bumbu
lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat minuman beraroma, bubuk untuk
membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein berbentuk batang, makanan ringan
berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan yang belum
diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan
(herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih untuk ditanam, hewan hidup, bahan makanan dan
minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air mineral dan air soda, minuman buah dan jus buah,
sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat minuman, minuman untuk membantu melangsingkan
tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman energi yang mengandung kafein, minuman energi
untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi yang beraroma, minuman isotonik [bukan untuk keperluan medis],
sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy, sorbet [minuman], minuman olah
raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman, tembakau dan pengganti tembakau, rokok dan cerutu,
rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang keperluan perokok, korek api; jasa untuk memperoleh
statistik bisnis untuk orang lain; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan
menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT,
yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan
adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan
model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data
atau informasi; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis
atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep
dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi
dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); layanan berlangganan pada server komputer, pusat
data, situs web dan sumber daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis,
analisa data dan data besar (big data); layanan distribusi di bidang pakaian; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan
gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau
lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi
(hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi,
mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan
mainan; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana; layanan pemasaran online;
layanan pemasaran untuk orang lain; layanan penjualan eceran (atau grosir) dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada
media (internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja korespondensi, belanja rumah) media untuk
pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan perlengkapan
olahraga, tas olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran; pengelompokan atas nama pihak ketiga
dari berbagai produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu,
topi, produk dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan
aksesoris, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara praktis; layanan periklanan dan manajeman untuk
penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah,
kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket
berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu,
sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan
berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan;
layanan promosi di dalam toko; layanan ritel online; layanan ritel untuk jam tangan; layanan ritel untuk sepatu; layanan ritel
untuk tas; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan untuk analisa data besar (big data);
manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen kantor yang terkomputerisasi; mengadakan pameran dagang untuk
profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
menyediakan peringkat pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; minimarket; negosiasi transaksi komersial untuk
seniman pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema
insentif; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan barang atau jasa; pengaturan transaksi
komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengecer toko serba ada;
pengelolaan resiko bisnis; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); pengkoordinasian strategi pemasaran
pihak ketiga; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan;
penyebaran materi pemasaran; penyediaan informasi kontak bisnis antara pembeli dan penjual instrumen keuangan dalam
bentuk menghubungkan pembeli dan penjual aset keuangan; penyediaan informasi perdagangan komersial dari database
online; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform
penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan layanan berlangganan
pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak; penyediaan timbal balik evaluasi dan
penilaian terhadap barang dan jasa dari penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); perdagangan
barang; perekrutan tenaga kerja; promosi penjualan; publikasi naskah publisitas/iklan; riset bisnis dan pemasaran; semua
layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet; toko; toko grosir===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040229
: 15/06/2021 16:28:53
:
: Shanghai Moonton Technology Co., Ltd.

Alamat Pemohon

: Room 810, No.655, Yinxiang Road, Jiading District, Shanghai, China

540 Etiket

Halaman 202 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bagus Satrio Lestanto S.H
: SKC Law, Suite 6, 29th floor Axa Tower - Kuningan City, Jalan Prof Dr. Satrio Kav.
18, Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 41, 9, 42
: ===Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Penyelenggaraan pertandingan olah raga; layanan game disediakan
secara online dari jaringan komputer; layanan hiburan; layanan klub [hiburan atau pendidikan]; organisasi acara hiburan
cosplay; produksi film, selain film iklan; produksi program radio dan televisi; publikasi teks, selain teks publikasi===
===alas mouse; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; casing untuk ponsel pintar; emotikon yang dapat diunduh
untuk ponsel; kartun animasi; perangkat lunak permainan komputer, dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer,
direkam; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; program komputer, dapat diunduh; program
pengoperasian komputer, direkam===
===desain kemasan; desain perangkat lunak komputer; desain seni grafis; instalasi perangkat lunak komputer; konsultasi
teknologi komputer; memperbarui perangkat lunak komputer; menyediakan informasi yang berkaitan dengan teknologi
komputer dan pemrograman melalui situs web; pemeliharaan perangkat lunak komputer; pemrograman komputer; penelitian
teknologi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040230
: 15/06/2021 16:30:38
:
: Eric Setiawan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sawah Lio Raya No. 6, Rt. 008/Rw. 007, Kel. Jembatan Lima, Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11250
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUPERTEE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih & Merah
: 35
: ===Jasa toko; Penyediaan informasi bisnis terkait dengan reseller; Toko yang menjual pakaian; agen impor-ekspor; jasa
distributor grosir untuk pakaian; jasa penjualan secara online; perdagangan online; toko; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040231
: 15/06/2021 16:30:49
:
: AMAT MARZUKI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KARANGANYAR, RT/RW. 003/001, KEL. KARANGANYAR, KEC. BATANG,
Kabupaten Batang, Jawa Tengah
: Radityo Herlambang S.H.,
: Jl. Cilenggang Raya Ruko No. 3, BSD City, Serpong Kota Tangerang Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CEVIS 971
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam; putih
: 25
:
===Baju koko; Celana jeans; Ikat kepala (pakaian); Jaket Jeans; Kaos kaki bayi; Masker wajah (pakaian); Mukena; Pakaian
Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Tidur; Pakaian dalam; Pakaian
dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian wanita jeans; Rok
Jeans; Sarung batik; Sarung sutra (untuk sholat); Songkok (Peci); Tali pinggang (pakaian); Tudung kepala (Pakaian); Tudung
kepala wanita (pakaian); atasan [pakaian]; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju rajut (pakaian); ban
pinggang (pakaian); bandana [syal]; bando [pakaian]; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bulu tiruan [pakaian];
celana boxer; celana dalam; celana dalam wanita; celana jeans untuk anak; celana panjang; celana pendek; celana pendek
denim; dalaman jilbab; dasi (pakaian); daster; gaun [pakaian bisnis]; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; jaket [pakaian]; jas
[pakaian]; jeans biru; jilbab; kaftan batik (pakaian); kaos berkerah; kaos kaki; kaos oblong; kaos singlet; kaos t shirt; kebaya

740

Halaman 203 dari 623

batik (pakaian); kemeja; kemeja berkerah; kemeja kancing; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kerudung
[pakaian]; korset [pakaian dalam]; lapisan pakaian jadi; legging [celana panjang]; mantel [pakaian]; pakaian; pakaian dalam;
pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dansa; pakaian denim; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian
jadi; pakaian kerja; pakaian kulit; pakaian kulit imitasi; pakaian luar; pakaian mode/fesyen; pakaian pantai; pakaian pengantin;
pakaian renang; pakaian santai; pakaian seragam; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian
wol; rajutan [pakaian]; rok [pakaian bisnis]; rok celana; rompi; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil
[pakaian]; sabuk untuk pakaian; sandal; sandal bakiak; sandal jepit; sandal selop; sapu tangan [pakaian]; sarung; sarung
tangan pakaian; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu bot *; sepatu hak tinggi; sepatu sandal; sol sandal; sol untuk sepatu;
syal; syal dan jilbab; syal pashmina; tali celana; teddies [pakaian dalam]; topi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040232
: 15/06/2021 16:31:19
:
: Sugianto SH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Asri No. 48 / 294 Bina Griya Indah, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, 51116
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BINTANG DUNIA
: BINTANG DUNIA adalah Merupakan Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam , Biru , Kuning , Putih
: 24
: ===Kain Batik; kain sarung; kain sarung batik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040234
: 15/06/2021 16:33:26
:
: SEPTIKA DEWI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pabaton No.55 RT 004 RW 005, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor,
Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FROZEN AMEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan putih
: 35
: ===Agen penjualan; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang
sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Perbandingan harga dan evaluasi
berbagai produk; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor grosir untuk
makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa penjualan hasil laut; jasa ritel yang berhubungan
dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol; pengecer toko serba ada; penjualan eceran dan
layanan grosir untuk artikel pribadi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040235
: 15/06/2021 16:34:08
:
: PT. UNIAIR INDOTAMA CARGO

540 Etiket

: JL. Danau Sunter Barat Blok A-3 No. 40 RT/RW. 000/010, Kel. Sunter Agung, Kec.
Tanjung Priok,, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
: Winarta IP Practice Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard Bukit
Gading Raya Blok A 16-17 Kelapa Gading Permai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: STORE2GO + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Biru, Hitam dan Putih

Halaman 204 dari 623

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040236
: 15/06/2021 16:35:34
:
: BIMA APRIANTO S

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PRAMBANAN LIDAH KULON XII CD/05, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: littlekibo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 28
: ===beberapa tabel aktivitas anak-anak [mainan]; mainan anak-anak dengan beberapa aktifitas; mainan genggam untuk anakanak; mainan kayu; mainan susun kayu; mainan tenda dan mainan balok-balok anak-anak; mainan untuk anak-anak; rumah
mainan anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, United States of America
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PLANT TO TABLE BY NUTRILITE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 30
: ===Beras; Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Makanan ringan terutama terdiri
dari gandum; Mie; Pasta; Permen; Produk untuk bumbu atau penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat
dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; biji-bijian olahan; brondong jagung; bubur; bumbu masak; cokelat batangan;
dressings for salad (saus); granola; gula; havermut; kecap [soy sauce]; keripik gandum utuh; kukis (kue kering); makanan
beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan ringan berbahan dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi
dan makanan, bukan untuk keperluan medis; mayones; mie kering; moster; pasta kering; permen bergetah; permen karet
kunyah; permen yang diperkaya kalsium; produk-produk roti untuk makanan; puding; quinoa, diolah; remah roti; rempahrempah; roti bun; roti gulung; roti*; saus pasta; saus tomat; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sediaan makanan
yang berbahan dasar biji-bijian; sereal siap saji; teh; tepung*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 16
: ===Barang cetakan untuk keperluan periklanan; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku
harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis; Foil, bukan logam untuk pengemasan makanan; Iklan (Barang Cetakan);
Kantong plastik HD; Kartu hadiah; Kartu nama; Kertas cetak untuk melapisi permukaan benda kerja dari kayu, logam atau
plastik dan kertas release dan foil plastik; Materi periklanan yang dicetak; Poster periklanan; Publikasi iklan tercetak;
Selebaran iklan; alat tulis kantor; alat tulis kertas kantor; amplop; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari
karton, kertas dan plastik; bahan promosi dan iklan; bahan/materi cetakan untuk tujuan iklan dan promosi; brosur cetak; buku;
buku catatan; buletin berita [barang cetakan]; cap [stempel]; kalender; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik,
untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong hadiah kertas; kantong kertas;
kantong kertas belanja; kantong kertas berlapis; kantong plastik; kantong plastik untuk pengepakan; kartu loyalitas tidak
bersandi; kartu tunai tidak bersandi; kartu ucapan selamat; kartu-kartu; kertas catatan; kertas catatan berperekat; kertas kop
surat; kertas pembungkus kado logam; klip uang dari logam mulia; kotak alat tulis; label pengiriman kertas; majalah-majalah;
materi promosi tercetak; nama lencana [keperluan kantor]; pamflet; papan iklan kertas atau karton; pembuka surat dari logam
mulia; pena dari logam mulia; penanda buku dari logam mulia; pengiriman kontainer kardus; selebaran promosi; stiker; surat
jalan; surat-surat edaran; tanda-tanda iklan kardus; tanda-tanda kertas iklan; tas pesta yang terbuat dari kertas===

: DID2021040237
: 15/06/2021 16:38:07
:
: Alticor Inc.

: JID2021040238
: 15/06/2021 16:39:25
:
: CV. PRINTER INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Raya Karang Klumprik No.24,Kelurahan Balas Klumprik,Kecamatan
Wiyung,Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60222

Halaman 205 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
: Jalan Ngagel Wasana III No 53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOKO CARTRIDGE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold;Hitam
: 35
: ===Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa penjualan alat cetak (printer); Jasa penjualan barang secara retail, grosir
dan eceran; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir
untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online
atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau teknologi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan
internet dan komunikasi; TOKO SERBA ADA; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa pemesanan dan penjualan
barang secara online; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021040239
: 15/06/2021 16:40:49
:
: PT. UNIAIR INDOTAMA CARGO

540 Etiket

: JL. Danau Sunter Barat Blok A-3 No. 40 RT/RW. 000/010, Kel. Sunter Agung, Kec.
Tanjung Priok,, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
: Winarta IP Practice Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard Bukit
Gading Raya Blok A 16-17 Kelapa Gading Permai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: STORE2GO + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hitam dan Putih
: 35
: ===Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa toko retail secara daring
(online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan
(streamed) dan dapat diunduh; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam
perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
Peragaan barang; administrasi urusan bisnis waralaba; distribusi dan penyebaran materi iklan; iklan online di jaringan
komputer; iklan radio; iklan televisi; jasa agen pemasaran; jasa agen pembelian; jasa periklanan; layanan administrasi yang
berkaitan dengan bea cukai; layanan agen ekspor, bukan layanan penanganan kargo; layanan bea cukai, yaitu, menyediakan
layanan bisnis untuk membantu pelanggan dengan bea cukai/pabean dan agen/badan pemerintahan dan pihak berwenang
lainnya dalam hal bea cukai yang terkait dengan pergerakan perdagangan sehingga kargo dapat bergerak dengan lancar ke
tujuan akhirnya; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan digital; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
organisasi bisnis dan manajemen; layanan pemasaran merek; layanan pengangkutan kapal adalah layanan administrasi yang
berkaitan dengan bea cukai; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; manajemen file pusat; memberikan bantuan dalam
pengelolaan bisnis waralaba; mengatur dan melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur dan melakukan pameran
dagang untuk tujuan komersial atau iklan; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruangan untuk orang lain; pemasaran
media sosial; penyelenggaraan acara untuk tujuan komersial/promosi dan publisitas; produksi iklan televisi; promosi barang
dan jasa melalui sponsor acara hiburan; proses administrasi pesanan pembelian; saran bisnis yang berkaitan dengan
waralaba; sponsor promosi acara gaya hidup; sponsor promosi acara musik; sponsor promosi acara penggalangan dana
amal; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040240
: 15/06/2021 16:43:03
:
: Rezky Tresna Amaliah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. JANUR KUNING I BD. 13/15 RT 001 RW 014 KELURAHAN PAKULONAN
BARAT , Kabupaten Tangerang, Banten, 15811
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: QRESSENTIALS
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: PUTIH DAN HITAM

740

540 Etiket

Halaman 206 dari 623

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3
: ===Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Produk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan
kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan perawatan kulit dan
kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan
perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab
dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Zat tambahan untuk
perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis
kondisi kulit; colognes, parfum dan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; kit wewanginan khusus untuk
digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu,
unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti
keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi,
mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik perawatan
kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik;
minyak untuk parfum dan aroma; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik
untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan
perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner,
pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion,
sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan
kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan
kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut
untuk penggunaan kosmetik; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; wewangian, wewangian dan dupa, selain
parfum untuk penggunaan pribadi===
: JID2021040241
: 15/06/2021 16:43:56
:
: PT. UNIAIR INDOTAMA CARGO

540 Etiket

: JL. Danau Sunter Barat Blok A-3 No. 40 RT/RW. 000/010, Kel. Sunter Agung, Kec.
Tanjung Priok,, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
: Winarta IP Practice Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard Bukit
Gading Raya Blok A 16-17 Kelapa Gading Permai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: STORE2GO + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hitam dan Putih
: 38
: ===kartu ucapan melalui berbagai fasilitas media sosial online / daring; memberikan informasi siaran televisi melalui situs web;
menyediakan akses ke situs elektronik; menyediakan akses ke situs web di Internet atau jaringan komunikasi lainnya;
menyediakan akses ke situs web diskusi Internet; menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global dan situs online
yang berisi informasi tentang berbagai topik; menyediakan akses pengguna ke situs on-line yang berisi informasi tentang
berbagai topik; menyediakan forum online; menyediakan forum online untuk pengiriman pesan, komentar, dan konten
multimedia di antara pengguna; menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer pengguna situs web ke halaman
web lokal dan global lainnya; netcasting [siaran melalui jaringan komputer global]; pengiriman pesan elektronik melalui situs
web; pengiriman pesan melalui situs web; penyiaran fitur film dan televisi melalui Internet; penyiaran konten audiovisual dan
multimedia melalui Internet; penyiaran program melalui internet; siaran audio, video dan multimedia melalui Internet dan
jaringan komunikasi lainnya; siaran program radio; siaran program televisi; streaming video film dan film independen melalui
Internet; transmisi kartu ucapan online; transmisi video; transmisi video, film, lukisan, gambar, teks, foto, game, konten buatan
pengguna, konten audio, dan informasi melalui Internet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek

: JID2021040242
: 15/06/2021 16:49:39
:
: PT. UNIAIR INDOTAMA CARGO

540 Etiket

: JL. Danau Sunter Barat Blok A-3 No. 40 RT/RW. 000/010, Kel. Sunter Agung, Kec.
Tanjung Priok,, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
: Winarta IP Practice Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard Bukit
Gading Raya Blok A 16-17 Kelapa Gading Permai

: Merek Kata dan Lukisan
: STORE2GO + LUKISAN

Halaman 207 dari 623

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hitam dan Putih
: 42
: ===Desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk pengelolaan rantai pasokan berhubungan dengan solusi
ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Integrasi sistem komputer dalam industri
pengemasan; Jasa-jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting perangkat lunak untuk pengangkutan ,
logistik, pialang pabean , dan manajemen kepatuhan untuk digunakan oleh orang lain di bidang transportasi, pengiriman
barang , manajemen pengangkutan , pialang pabean , logistik, rantai pasokan, kepatuhan, dan layanan terkait.; Layanan
teknik dan konsultasi dalam industri pengemasan; Pembuatan perangkat lunak dalam industri pengemasan; Pengembangan
perangkat lunak komputer untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-bisnis berhubungan dengan solusi
ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Pengembangan perangkat lunak untuk telepon
seluler yang meminta pengiriman barang; Platform hosting di internet berhubungan dengan platform untuk melacak dari awal
hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; layanan pemrograman komputer untuk pergudangan data===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, United States of America
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PLANT TO TABLE BY NUTRILITE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 31
: ===Sayuran segar; benih yang belum diolah; benih yang dapat dimakan (tidak diproses); biji-bijian yang belum diolah; buah
dan sayuran segar; buah segar; kacang segar dan belum diproses; kacang, segar; quinoa, belum diproses; rempah-rempah
Segar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040243
: 15/06/2021 16:52:12
:
: Alticor Inc.

: DID2021040244
: 15/06/2021 16:52:34
:
: PT. Citra Umayi Adibusana Nusantara

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 172 Lt. 2, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10250
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BNC ESSENTIALS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===Baju Hangat untuk pria; Gamis pria; Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Jubah Pria; Pakaian Pria;
Pakaian Pria Jeans; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian
bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita,
kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri
atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang,
pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis,
pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana
pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi,
blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk
pakaian renang; Sadariah (Oakaian Adat Pria Betawi); Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); alas kaki untuk pria;
alas kaki untuk pria dan wanita; atasan untuk pria; bodysuits untuk pria; celana dalam pria; celana olahraga untuk pria; celana
panjang untuk pria; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian
pinggang; celana pendek untuk pria; celana pria; kaos oblong pria; kaus kaki baju pria; kaus kaki pria; kemeja untuk pria;
mantel untuk pria; pakaian bawahan untuk pria; pakaian dalam pria; pakaian formal untuk pria; pakaian luar untuk anak lakilaki; pakaian luar untuk pria; pakaian pas untuk pria; pakaian pria; pakaian renang untuk pria; pakaian santai untuk pria;
pakaian tidur untuk pria; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; piyama
untuk pria; sabuk untuk pria; sandal untuk pria; sepatu bot untuk pria; sepatu pantofel pria; sepatu untuk pria; sepatu untuk
pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer

740

Halaman 208 dari 623

lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal
untuk wanita dan pria; tutup kepala untuk pria===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040245
: 15/06/2021 16:55:19
:
: CV. SULIN GROUP

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mahakam, RT 002/RW 017, Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ROCIO WATER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hijau, Putih
: 39
: ===Jasa Distribusi Air Minum; Jasa Isi Ulang Air Minum; Jasa Penyediaan Air Minum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040246
: 15/06/2021 16:58:36
:
: PT TELEMEDIA DINAMIKA SARANA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Perkantoran PGN, Gedung C Lantai 1, Jl. KH Zainul Arifin No.20, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11140
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Gasplay
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, hijau, abu-abu
: 38
: ===Layanan yang memungkinkan orang untuk mengakses situs web melalui internet; internet broadband dan layanan
komunikasi; layanan penyedia layanan internet [ISP]; layanan telekomunikasi dan komunikasi; layanan telekomunikasi
disediakan melalui jaringan serat optik, nirkabel dan kabel; layanan telekomunikasi, yaitu menyediakan akses Internet melalui
jaringan broadband optik atau nirkabel; layanan transmisi televisi protokol internet [IPTV]; menyediakan akses pengguna ke
Internet [penyedia layanan]; menyediakan akses pengguna ke informasi di Internet; penyediaan akses telekomunikasi ke
konten video yang disediakan melalui Internet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, United States of America
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PLANT TO TABLE BY NUTRILITE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 32
: ===Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya; air
[minuman]; air tonik; jus buah; minuman beraroma; minuman berbahan dasar buah; minuman berenergi; minuman dengan cita
rasa tidak mengandung alkohol, tidak mengandung soda; minuman isotonik; minuman olahraga; minuman rasa dengan
karbonasi tanpa-alkohol; minuman yang diperkaya nutrisi; serbat [minuman]===

740

: DID2021040247
: 15/06/2021 17:01:15
:
: Alticor Inc.

540 Etiket

Halaman 209 dari 623

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040248
: 15/06/2021 17:01:39
:
: IR. E J T LEMBONG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kemang Utara No. 44 C RT. 013 RW. 004
Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
: The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat dan putih
: 35
: ===Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Gerai penjualan makanan dan minuman; administrasi urusan bisnis;
layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan iklan dan pemasaran online;
layanan pemesanan online; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel untuk
makanan dan minuman; manajemen penjualan; melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan acara promosi;
pemasaran media sosial; pengembangan strategi bisnis; perencanaan strategis bisnis; promosi online jaringan komputer dan
situs web; stan penjualan roti-roti; toko online; toko roti; toko-toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040249
: 15/06/2021 17:02:17
:
: SYAHRIAL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Hankam Jl. Anggur No. B129, Rt.003 - Rw.003 . Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec.
Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MNB dan Logo.
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih, biru
: 3
: ===Deodorant stick; Deterjen cair standar; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Masker Wajah; Pelembut kain untuk kegunaan
cucian; Pemutih pakaian; Perona Pipi; Perona mata; Pewangi badan (kosmetik); Sabun; Sabun mandi; Sabun untuk muka;
Sediaan perawatan wajah; Sipat; Sipat (Kosmetik); Tisu basah; Vitamin rambut; bedak; bubuk sabun; celak mata; deterjen;
kosmetik; krim; krim pemutih kulit; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; lipstik; losion untuk tubuh; maskara; masker wajah
untuk penggunaan kosmetik; minyak aromatik untuk mandi; parfum; pelembab bibir; pelembab tubuh; pemerah pipi;
penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; pengkilap bibir; pensil alis; pewarna Rambut; produk perawatan rambut,
yaitu sampo dan kondisioner; sabun batangan untuk mandi; sabun cair; sabun cuci; sabun mandi; sabun wangi; sabun-sabun;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; semprotan rambut; shampo rambut; tonik rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040250
: 15/06/2021 17:05:39
:
: Hadi Mukhaiyar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sadang Luhur No. 55 RT 003 RW 015, Sekeloa, Coblong, Kota Bandung, Jawa
Barat, 40134
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Gold (kuning emas) dan putih
: 30

740

540 Etiket

Halaman 210 dari 623

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Kue; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Minuman berbahan dasar madu; Sediaan makanan berbahan dasar
pasta; coklat; donat; es krim; kopi; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan
ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kakao; makanan
ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan
berbahan dasar tepung kentang; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar
kopi; minuman berbahan dasar teh; pizza; roti*; teh; tortilla===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021040251
: 15/06/2021 17:06:32
:
: Matthew

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kintamani II No.18 RT 003, RW 007 Kelapa Gading Barat ? Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14240
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Gepuk Arin Ciater
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Hijau, kuning dan merah muda
: 43
: ===Jasa/layanan klub makan; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Membuat reservasi dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Tempat yang menghidangkan
kudapan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040252
: 15/06/2021 17:08:33
:
: Guangzhou Susheng Technology Service Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 303, Block B, Carver Babylon, No. 1, Pengxi Sanhe Road, Lianbian, Helong
Street, Baiyun District, Guangzhou, China.
: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
: Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FUNWHOLE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 11
: ===Lampion untuk hiasan pesta; Lampu untuk dekorasi; aparat dan instalasi memasak; aparat pemanas; aparatur disinfektan;
bola lampu; dioda pemancar cahaya [LED] aparatur pencahayaan; instalasi pembilasan air; kran untuk pipa dan pipa; lampu;
lampu keselamatan; lampu kuman untuk pemurni udara; lampu langit-langit; pancuran air untuk mandi; pemanas untuk mandi;
pemegang kap lampu; penyiraman instalasi, otomatis; peralatan memasak, listrik; sterilisasi air===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040253
: 15/06/2021 17:09:56
:
: IR. E J T LEMBONG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kemang Utara No. 44 C RT. 013 RW. 004
Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
: The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat dan putih
: 43
: ===Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Kafe-kafe; Layanan perhotelan (hospitality); Menyediakan fasilitas

740
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untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Pengetean (Tempat
Penyediaan Kudapan); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Tempat penyediaan makanan dan minuman
(Snack bar); Warung makan; dekorasi kue; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa restoran; jasa-jasa pemesanan
restoran dan kafe-kafe; katering makanan dan minuman; kedai roti dan kue (bakeries); layanan bar; layanan kantin; layanan
kedai kopi dan makanan ringan; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; pemesanan penginapan sementara; persiapan dan penyediaan makanan
dan minuman untuk konsumsi segera===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040254
: 15/06/2021 17:10:15
:
: Ahmad Junaid Bawazier

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kebon Nanas Selatan No 1A, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13340
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BINTANG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih, pada gambar Bintang di beri warna emas
: 25
: ===Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets,

740

espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Baju renang; Blus jumbo (pakaian); Bretel [suspender]; Celana jeans; Celana pendek
untuk berolahraga; Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur; Gaun pengantin; Gurita (Korset); Ikat Kepala; Ikat kepala
(pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Jaket anak-anak; Jaket-jaket; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka;
Kaos kaki yang menyerap keringat; Kebaya; Kelom; Kemeja (lengan pendek); Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket;
Kerudung kepala untuk mantel; Kopiah; Kun (Rok Bagian Bawah); Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Pakaian (tidak
termasuk ikat pinggang); Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Pria; Pakaian Pria
Jeans; Pakaian Tidur; Pakaian anak-anak; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam,
gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan
dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana,
celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus
kaki.; Pakaian dalam; Pakaian dinas seragam; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian kerja untuk perempuan;
Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian
wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah
dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan
(handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang
menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket
dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana
panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa
lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk
pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan
sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian
dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk
olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam
dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas,
jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa
lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana
panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur;
Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, tshirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Pici
(Kopiah); Rok Jeans; Rok Luar; Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Rompi; Sandal Gunung; Selop; Sepatu bot musim
dingin; Sepatu olahraga atau santai; Sol sepatu; Songkok (Peci); Songkok Bodor; Topi kupluk; Topi sebagai tutup kepala;
Tutup kepala; alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki, termasuk
sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak
khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alat pencegah tergelincir untuk
sepatu; artikel pakaian untuk bayi dan balita; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; blus;
blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan pendek; bodices [pakaian dalam]; bretel; celana bayi; celana bayi
[pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berupa kaos kaki (stoking); celana dalam untuk bayi; celana jas; celana jeans
untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana ketat; celana ketat atletik; celana panjang untuk anak-anak; celana
panjang untuk bayi; celana panjang yang ketat; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek bayi;
celana pendek bib; celana pendek denim; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang;
celana pendek sepak bola; celana pendek tenis; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana
pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang; celana pendek untuk wanita; celana
popok bayi; celana renang; celana untuk anak-anak; dasi; dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; daster; gaun pengantin;
gaun pengiring pengantin; ikat pinggang; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [korset]; ikat pinggang [pakaian]; ikat
pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket bawah; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket denim; jaket

Halaman 212 dari 623

jas; jaket kulit; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket menjadi pakaian; jaket olahraga; jaket panjang; jaket ringan;
jaket safari; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja,
baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal
sepak bola dan rompi sepak bola; jas; jas [pakaian bisnis]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas
kulit; jas luar; jas panjang; jas tahan air untuk pengendara sepeda motor; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos oblong; kaos
oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos singlet; kaos/kemeja yang menyerap
keringat; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan;
kemeja berkerah; kemeja formal; kemeja kancing; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja
olahraga kelembaban; kemeja polo; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kimono;
korset; korset [pakaian dalam]; korset mantel parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam; kutang wanita; manset; manset
lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel rok; pakaian
bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain untuk bayi dan
anak-anak; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam pria; pakaian dalam untuk
bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian formal untuk
pria; pakaian kerja; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk wanita;
pakaian pas untuk pria; pakaian pengantin; pakaian pengendara sepeda motor; pakaian pria; pakaian rajut dalam jenis atasan
rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian
renang dua potong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian santai
untuk pria; pakaian seragam; pakaian tidur; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria;
pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan
anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam;
pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian
kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal,
kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang
menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit),
pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki,
tutup kepala; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging,
pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap
keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; pengantin
pengantin wanita; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; piyama; piyama bayi; piyama untuk anak-anak; piyama untuk
orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; rok; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok
pendek; rok tenis; rompi; rompi kulit; rompi olahraga; sandal; sandal bayi; sandal dan sepatu pantai; sandal jepit; sandal jepit
[alas kaki]; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung tangan [pakaian]; sarung
tangan menjadi pakaian; sarung tangan pakaian; sarung tangan untuk pakaian; selop; sepatu; sepatu Latihan; sepatu atau
sandal esparto; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot bayi; sepatu boot
karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu bot untuk anakanak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk
pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu gunung; sepatu
hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot
dan sepatu; sepatu hiking; sepatu hujan; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kerja; sepatu lari; sepatu mendaki; sepatu
mengemudi; sepatu olahraga; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pengantin wanita; sepatu
sandal; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu tenis; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk orang
dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan
karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu untuk
wanita; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; setelan jas; setelan
pakaian formal wanita; setelan rok; singlet; singlet olahraga; sol alas kaki; sol sandal; sol sepatu; sol untuk sepatu; sol untuk
sepatu bot; stoking dan celana ketat tipis wanita; suspender [bretel]; terompah; topi; topi kecil; topi olahraga; topi renang; topi
untuk anak-anak; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; tutup kepala anak-anak; tutup kepala untuk pria===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040255
: 15/06/2021 17:13:26
:
: PT. GALEMORU SEJAHTERA ABADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gading Mediterania Unit CC02/36B, Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, Rt. 015/Rw.
003, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14240
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GALEMORU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah & Putih
: 9
: ===Program komputer untuk alat-alat komunikasi; alat untuk memproses pembayaran elektronik; alat untuk memproses
pembayaran secara elektronik; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; perangkat lunak e-commerce komputer
untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak
komputer; program komputer [perangkat lunak yang dapat diunduh]; server internet; terminal aman untuk transaksi
elektronik===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040256
: 15/06/2021 17:14:23
:
: LIANG TJHUAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.DURI DALAM NO.16 RT.008 RW.003 KEL.DURI SELATAN KEC.TAMBORA
JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11270.
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MISSMAMA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM,PUTIH,KUNING,MERAH,COKLAT
: 25
: ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Bagian
sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk kaos kaki; Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Bedong; Celana; Celana Cekak
Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana
jeans; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang
dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk
jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana
pendek sepak bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan
dingin; Celana yang dilapisi lilin; Cukin; Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur; Gurita (Korset); Ikat kaos kaki
elastis; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Jumpsuit untuk anak-anak; Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu);
Kaos Promosi; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kemeja (lengan pendek); Kemeja
Hawaii; Kulit bagian atas sepatu; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Pria
Jeans; Pakaian anak-anak; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama,
pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan
luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja
yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian jadi untuk priawanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket,
kancing; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau
tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu
tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu pakaian dalam
wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap
keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan,
celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus,
blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat
untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh
digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai,
pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana
untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam
dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas,
jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa
lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana
panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur;
Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari
kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana
pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju
tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini,
tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian,
yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt,
pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong,
kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama,
baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan,
kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat
pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet
suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi,
sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
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topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk
pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pelindung ujung sepatu; Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Penutup
kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan
tangan; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain
untuk bagian tumit kaos kaki; Rok Luar; Sarung tangan bayi; Sepatu Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot
musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi;
Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga atau santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai;
Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet yang tahan asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal
dari rumput esparto; Sileuweu (Celana); Sol sepatu; Topi (penutup kepala) renang; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi
untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi pramuka; Topi sebagai
tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari
kulit; Topi yang terbuat dari wol; Tudung (Topi); Tudung kepala wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu; alas kaki, termasuk
sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak
khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan air dan
sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu; artikel pakaian untuk bayi dan balita; bagian atas sepatu; bagian
atasnya sepatu; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian
untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; bagian depan kemeja; baju kaos bertopi;
bando; bando [pakaian]; beha dan miniset; bingkai topi [kerangka]; bootee (sepatu bayi wol); bra; bra menyusui; celana;
celana anak; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana
bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki
(stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam
wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik;
celana formal; celana golf; celana haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat
seperti legging; celana jogging; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas;
celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging;
celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana
olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor];
celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang
untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang
yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana
pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin;
celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba;
celana pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana
pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan
karet pada bagian pinggang; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana
pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk
orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana
plastik; celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard;
celana stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman; celana tanaman denim; celana tanggung;
celana tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang
kuda; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek; celemek plastik; chullos [topi dengan
penutup telinga]; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; dasi; dasi kupu-kupu; daster; flat balet [sepatu flat]; gaun; gaun
untuk anak-anak; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; ikat pinggang; ikat
pinggang [bagian dari pakaian]; jaket; jaket dan celana tahan air; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya,
jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jas; jas hujan; jas hujan motor;
jas hujan ponco; jas hujan setelan; jumpsuits [pakaian]; kancing untuk sepatu bola; kaos; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos
kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu,
selain untuk kegunaan ortopedi); kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos replika, celana pendek dan
kaus kaki; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus kaki celana
panjang; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan;
kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja
kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek;
kemeja memancing; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck;
kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja-jacs; ketuk celana;
korset; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk
sepatu dan sepatu bot; lis pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk
sepatu bot; manset lengan kemeja; melampaui sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat;
miters [topi]; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bermain untuk bayi dan
anak-anak; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam pria; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam
wanita (teddies); pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian formal untuk pria; pakaian luar
untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk wanita; pakaian pas untuk pria; pakaian
pria; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan
rajutan polo; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian santai untuk
pria; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi;
pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian
untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita;
pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian yang terdiri atas celana panjang
dan jaket; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian
dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, Tshirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; pelindung kaki
(celana); pelindung tumit untuk sepatu; penguat untuk sepatu; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi
(bonnets); penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan
lainnya (bagian dari alas kaki); penutup sepatu, selain untuk keperluan medis; perangkat non-tergelincir untuk sepatu bot dan
sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot;
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perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama;
piyama bayi; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; puncak topi;
replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; rok; rok celana; rok dalam; rok pendek; rompi;
sandal balet [sepatu dansa]; sandal dan sepatu pantai; selempang untuk dipakai; sendal; sendal flip-flop; sepatu; sepatu
Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk
sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan; sepatu berkuda;
sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu boot karet;
sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu
bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan
sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk memancing;
sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk
pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington
[wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu bot
yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa; sepatu
dansa ballroom; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu
gunung; sepatu gurun; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk
sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki
lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki];
sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap
bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu luar terbuat dari karet dan kedap
air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel;
sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin wanita; sepatu perawatan; sepatu platform;
sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu
senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres; sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu
tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anakanak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian
santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet;
pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu untuk voli
kaki; sepatu untuk wanita; sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk
wanita dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga; setelan
celana untuk wanita; setelan pakaian formal wanita; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sol [untuk sepatu dan sepatu
bot]; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; stoking;
stoking dan celana ketat tipis wanita; suge-gasa [topi topi]; syal; tali celana; tali sepatu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot
berburu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu
kriket; tas khusus diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk
sepatu snowboard; tas khusus disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki
lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; topi; topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil
yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan; topi dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan;
topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil; topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi
militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta
[pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan; topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top;
topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang
dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi
memuncak, dan topi rajutan; ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu boot yang terbuat dari bahan wol felt]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040257
: 15/06/2021 17:16:50
:
: Guangzhou Susheng Technology Service Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 303, Block B, Carver Babylon, No. 1, Pengxi Sanhe Road, Lianbian, Helong
Street, Baiyun District, Guangzhou, China.
: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
: Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FUNWHOLE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 28
: ===Hiasan untuk pohon natal, kecuali lampu, lilin, dan gula-gula; alat untuk game; blok bangunan [mainan]; boneka (dolls);
boneka (puppets); busur untuk memanah; dam [permainan]; game tiup untuk kolam renang; kendaraan mainan; kosmetik
mainan imitasi; kuda goyang; mainan *; mainan baru untuk pesta; model mainan; panahan; papan luncur; party popper [pesta
hal baru]; pemukul bola untuk permainan; puzzle potongan gambar===
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Nama Pemohon
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: JID2021040258
: 15/06/2021 17:18:10
:
: Herman

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. Tangguk Bongkar II no 86D, Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Arasia
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua, merah dan orange
: 35
:
===Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan
manajemen usaha; Administrasi kantor; Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi online dan pengawasan
diskon, penawaran khusus dan skema voucher hadiah; Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi
kegiatan kebugaran dan kesehatan; Administrasi skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; Administrasi untuk mengoperasikan komputer server; Agen Penjualan
Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan perlengkapan bayi; Agen kontrak penjualan tenaga
surya; Agen penjualan; Agen publikasi; Agen untuk transaksi komersial; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen
ketenagakerjaan secara online melalui jaringan-jaringan komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan
perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan; Analisis
manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis di bidang keamanan dunia maya;
Analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis sehubungan dengan keamanan dunia maya dan keamanan Internet;
Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa melalui jaringan komputer global; Audit laporan
keuangan; Audit pembukuan; Bantuan dalam pengelolaan kegiatan bisnis; Beriklan melalui posting-tagihan; Booth penjualan
wedang ronde; Bursa kerja; Counter untuk penjualan es krim; DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi materi
perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi publisitas (selebaran, prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk
penjualan jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau tidak; Distributor; Distributor Elektronik; Distributor alat kesehatan;
Distributor alat pertanian; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Distributor peralatan dan perlengkapan
bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Dukungan bisnis untuk memenuhi
potensial konsumen; Eceran dan grosir minuman; Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan makanan dan minuman; Grosir
layanan pemesanan; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan online melalui jaringan komunikasi komputer;
Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer;
Iklan termasuk distribusi bahan iklan; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan dengan metode
akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Impor, ekspor, promosi
penjualan untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata,
bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik;
Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Informasi niaga; Input dan kompilasi data ke dalam basis data komputer;
Invoicing perpajakan; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa agen pembelian untuk alas kaki;
Jasa agen pemesanan untuk layanan pengiriman barang; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu,
layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa akuntan;
Jasa akuntan publik; Jasa akunting; Jasa audit akuntansi; Jasa berlangganan keanggotaan klub; Jasa broker perdagangan
untuk produk-produk farmasi; Jasa distribusi; Jasa ecer yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa eceran
atau grosir untuk Tutup toilet tekstil, tutup wadah kertas toilet yang terbuat dari tekstil; Jasa eceran atau grosiran untuk
barang-barang tekstil tenun untuk penggunaan pribadi, handuk mandi, handuk pantai, handuk untuk mencuci muka, dan
handuk badan; Jasa eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan
rambut, pomade rambut, lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek
wewangian dalam bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo,
deodoran badan, krim tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa eceran hypermarket; Jasa eceran toko serba
ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan pribadi,
kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama,
sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok,
alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan
wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat makan untuk di meja,
perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak komputer, peranti keras
komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram prarekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan karton,
barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang
terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang
tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat
bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang
gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa grosir yang berkaitan
dengan penjualan buku; Jasa iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs
web; Jasa iklan untuk keperluan komersial atau iklan; Jasa informasi yang berkaitan dengan diskon, kupon, potongan harga,
voucher sambungan ke situs web retail milik pihak lain dan penawaran khusus untuk barang dan jasa milik orang lain; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan
konsultasi berkaitan dengan penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa jasa informasi tentang
perniagaan; Jasa jasa pencatatan dan analisis point of sales; Jasa jual beli kamera dan aksesoris fotografi/ videografi bekas.;
Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko
ritel; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan
penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa konsultasi bisnis yang
berhubungan dengan sistem mutu manajemen; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan
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dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa layanan pengadaan
produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan instrumen-instrumen pneumatik
atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan instrumen audio
dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video, atau penerima audio-video;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan
makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda
yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat
keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan
medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk
menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat
radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk
keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinarX (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya,
yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari
es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis,
masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan,
peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan
sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi;
Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat
bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen
layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang
dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan
pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via website; Jasa pemberian nasihat mengenai produk
farmasi untuk keperluan diet; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan melalui surat,
telekomunikasi, online dan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online melalui komputer; Jasa
pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa penerimaan tamu di gedung; Jasa pengadaan barang untuk orang
lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan,
aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat,
tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan
barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang
melalui pos atau remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa
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pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau untuk orang lain;
Jasa pengurusan dan perijinan stnk; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa
penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan
barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa
penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan
grosir untuk pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang
dapat diunduh; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan merchandising produk dalam
bidang nutrisi dan sumplemen diet, minuman dan sari buah; Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan
online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda listrik; Jasa
penjualan pancake dan waffle; Jasa penjualan pancake dan waffle secara online; Jasa penjualan parfum dan wewangian;
Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa penjualan perlengkapan mendaki gunung; Jasa
penjualan produk pipa dari logam; Jasa penjualan produk pipa secara onLine; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian
bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik;
Jasa penjualan suku cadang alat - alat musik; Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa
dengan berbagai ketrampilan dan pengalaman; Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa penyiapan invoice; Jasa perantara
komersial dalam bidang peralatan komunikasi yang portabel, yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten
digital pribadi (PDA), telepon-telepon bergerak; Jasa perantara komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk
komputer-komputer; Jasa perantara komersial untuk mesin dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesinmesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
komunikasi informasi; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk
mesin-mesin dan peralatan pendingin; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan
perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa perantara komersial untuk
peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara komersial untuk peralatan pengolahan
makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)),
mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis
untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi,
alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk
mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat
pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk
keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk
keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik
serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa
darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk
keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis;
Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesinmesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial
untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan
elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinarX (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk
diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat
penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin
pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga
listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan
instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk produk-produk farmasi; Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa
perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa periklanan dan
pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin
pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog
dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa pialang penjualan barang;
Jasa pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi; Jasa promosi dan pemasaran secara online
melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa promosi penjualan untuk orang lain; Jasa publisitas luar ruangan;
Jasa retail yang disediakan oleh toko bebas bea; Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata
pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai
plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempattempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online yang
berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam
tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa ritel sehubungan dengan pemutar media portabel; Jasa ritel
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sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel yang berkaitan dengan penjualan pasta gigi, obat kumur oral, obat
kumur, semprotan penyegar nafas, strip pemutih, pasta gigi, obat kumur, strip perawatan oral mengandung obat, produk
perawatan mulut mengandung obat, produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat, sediaan perawatan
mulut mengandung obat, obat-obatan untuk keperluan gigi, obat kumur gigi, semprotan mulut mengandung obat, pasta gigi
obat, bahan untuk menambal gigi, lilin gigi, sikat gigi (manual dan listrik), benang pembersih gigi, sikat gigi dan benang
interdental; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai
macam barang konsumen; Jasa toko eceran secara online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan
persediaan medis; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk
digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk rokok
elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari
logam; Jasa toko grosir yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu
LED; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko grosir yang menampilkan
alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah
tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas
untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko pakaian eceran; Jasa toko penjual Makanan dan
Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang
sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik;
Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi
elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk
perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko ritel yang
menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika
untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel
yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara
online; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa kliping
berita; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan layanan jual beli tentang akar rumput; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang
perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Keagenan tenaga kerja;
Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet;
Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultasi bisnis, informasi atau penyelidikan; Konsultasi manajemen bisnis di bidang
perjalanan (bisnis) perusahaan; Konsultasi manajemen bisnis perusahaan dan personalia; Konsultasi manajemen dan
organisasi bisnis; Konsultasi manajemen personalia; Konsultasi manajemen personalia dan ketenagakerjaan; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi mengenai strategi
komunikasi hubungan masyarakat; Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan
pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi yang berkaitan dengan hubungan masyarakat; Konsumen (Informasi komersial
dan pemberian nasihat untuk -) [toko yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen]; Layana agen penjualan yang
menampilkan penggorengan; Layanan administrasi bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel
perangkat keras logam; Layanan administrasi mengenai bisnis yang menggunakan basis data di Internet; Layanan
administratif manajemen hotel; Layanan agen informasi bisnis; Layanan agen informasi komersial, melalui internet; Layanan
agen penjualan untuk pintu lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan
yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen
penjualan yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi
portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan
aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan agen penjualan
yang menampilkan bagasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender botol; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk
mempertahankan dingin; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan blender portabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol terisolasi; Layanan agen
penjualan yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan
publikasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang
menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan gantungan baju; Layanan
agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan agen penjualan yang menampilkan
handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kantong dengan penutup untuk
penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet; Layanan agen penjualan yang menampilkan
keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang
sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan
yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
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agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan oven
yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian; Layanan agen penjualan yang
menampilkan panci untuk memasak; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen
penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan agen penjualan yang menampilkan
panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan induksi; Layanan agen
penjualan yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang menampilkan pemanggang; Layanan
agen penjualan yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan pengaduk elektrik
untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan agen
penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan untuk
membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan perlengkapan
mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen penjualan yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi
pengering piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan
yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan agen
penjualan yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang
terbuat dari sereal; Layanan agen penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu
kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tusuk gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk
mengawetkan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang
menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan
tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur;
Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang
menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan
program sukarela karyawan dan proyek layanan masyarakat; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan
organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis;
Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas
rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca
lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian
dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya.; Layanan bisnis, yaitu, administrasi
bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan
luar ruang; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan
manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data
tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan dealer
kendaraan; Layanan distribusi dalam bidang perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer,
program permainan, konten permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir
barang cetakan seperti buku, e-book; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan fungsi kantor
dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan grosir yang berkaitan dengan buku; Layanan grosir yang
menampilkan gantungan baju; Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan
yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu,
memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran
khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan iklan, yaitu mempromosikan
merek, barang, dan layanan orang lain; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; Layanan informasi
yang berkaitan dengan jaringan kerja dan pertemuan bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan perkenalan bisnis;
Layanan jual beli parfum, yaitu: isi ulang parfum; Layanan konsultasi untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan
konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian usaha; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis;
Layanan manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam;
Layanan manajemen risiko bisnis; Layanan nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan suksesi bisnis dan memberikan
informasi tentangnya; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan
pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan pengecer
untuk tujuan memfasilitasi pembelian diskon; Layanan pegawai sementara; Layanan pemasaran bisnis; Layanan pemasaran
yang disediakan dengan cara jaringan digital melalui portal internet yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan;
Layanan pemesanan buku secara online; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet; Layanan pemrosesan data
daring; Layanan pemrosesan kantor; Layanan penempatan pesanan untuk layanan pengiriman barang; Layanan pengadaan
kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko
ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online, situs web
atau belanja melalui program televisi; Layanan pengadaan untuk orang lain (perolehan barang dan jasa untuk perusahaan
lain); Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengelolaan rantai pasokan melalui solusi ketelusuran dari awal hingga
akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Layanan pengembangan bisnis, seperti menyediakan bantuan untuk
perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan eceran bubuk boba; Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan
teh secara online; Layanan penjualan eceran bubuk minuman; Layanan penjualan eceran sirup; Layanan penjualan eceran
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sirup untuk kuliner; Layanan penjualan eceran sirup untuk minuman; Layanan penjualan jam tangan dan kacamata hitam
(kacamata olahraga dan kacamata) secara eceran atau grosir; Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan
pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen secara eceran atau grosir; Layanan penjualan ritel; Layanan
penjualan ritel online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia
informasi secara daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.;
Layanan penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara bisnis;
Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan perdagangan elektronik, yaitu,
menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan
perekrutan; Layanan perkenalan dan pertemuan bisnis dan skema jaringan kerja bisnis; Layanan promosi dan publisitas;
Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan ritel atau grosir di bidang penyediaan perangkat lunak, pemutakhiran dan
peningkatan pada perangkat lunak komputer atau pada perangkat keras komputer; Layanan ritel atau layanan grosir untuk
gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan telekomunikasi atau mesin,
peralatan; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pembangkit tenaga surya; Layanan ritel atau layanan grosir untuk
sistem pengenalan suara; Layanan ritel atau layanan grosir untuk video atau gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel dan
grosir teh; Layanan ritel dan grosir untuk bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan
bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk,
tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung, termasuk layanan ritel dan grosir online yang menampilkan
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata
pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel department store; Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web;
Layanan ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
alas kaki; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian
dalam wanita; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan
ritel online yang berkaitan dengan tutup kepala; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel untuk parfum dan
wewangian; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak, pelumas, gemuk; Layanan ritel, grosir dan toko
online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan sewa dan penjualan ruang iklan; Layanan
toko grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita; Layanan toko grosir menampilkan sandal; Layanan toko grosir
menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko grosir
menampilkan sepatu kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko grosir yang
menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan
dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko grosir yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi;
Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang
menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi;
Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko grosir
yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan blender botol; Layanan toko grosir yang
menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko grosir yang menampilkan blender
elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan blender portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan
nirkabel; Layanan toko grosir yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko grosir yang menampilkan botol
terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang
menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan
toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur
dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk
mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan
kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir
yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir
yang menampilkan kertas perak; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan
kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko
grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko
grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di
dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin
pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap;
Layanan toko grosir yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik;
Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan
panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan induksi; Layanan toko grosir yang
menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang
menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah
tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan; Layanan toko grosir yang menampilkan penghilang serat
elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang menampilkan penjernih udara
untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan
makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok;
Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir
yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang
menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko
grosir yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan
lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan
setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk
membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang
menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur;
Layanan toko grosir yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian;
Layanan toko grosir yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun;
Layanan toko grosir yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko grosir yang menampilkan
tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan
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turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan
wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah pengemas hampa
udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir
yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan
tradisional Korea, kimchi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur;
Layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan wanitaretail; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela dari
logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko ritel menampilkan sepatu anak-anak;
Layanan toko ritel menampilkan sepatu kulit; Layanan toko ritel menu utama kopi; Layanan toko ritel menu utama teh;
Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang
diucapkan, rekaman video, dan produk yang terkait dengan musik; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko
ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel
online yang menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang
menampilkan topi; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk engsel
pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko
ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel
yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko ritel
yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan blender botol; Layanan toko ritel yang
menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko ritel yang menampilkan blender
elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan blender portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel;
Layanan toko ritel yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; Layanan
toko ritel yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir bukan
logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan
gantungan baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk abrasif
untuk menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak
esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan
pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali digital; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara
untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang
menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di luar
ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan induksi; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab
sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan pemanggang; Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara
portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan pembungkus untuk penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang
menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan;
Layanan toko ritel yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan penghisap debu;
Layanan toko ritel yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan
peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan olahraga selain peralatan golf/peralatan
mendaki; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain
elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan sapu untuk
membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan sediaan
untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan serbet; Layanan toko
ritel yang menampilkan setrika uap; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan talenan untuk penggunaan di
dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian;
Layanan toko ritel yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan tempat dan kotak sabun;
Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko ritel yang menampilkan tikar;
Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang menampilkan turner untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah kaca
yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan
wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea,
kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel yang
menjual peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan
melalui pos, di bidang perangkat keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan
rumah, dan peralatan rumah tangga; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan yang berkaitan dengan
kegiatan transaksi penjualan barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik
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melalui situs web secara ritel online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui
situs web secara ritel online; MINI MARKET; Manajemen Proses Bisnis; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari
konsultan kesehatan; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan
apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan
penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman
untuk orang lain; Manajemen bisnis dari hak komersil dalam atau yang berhubungan dengan turnamen golf dan media;
Manajemen bisnis fasilitas perjamuan dan fungsi sosial, fasilitas golf, dan restoran; Manajemen bisnis toko serba ada;
Manajemen dan pengisian kembali persediaan atas material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan
panas bumi dan mengatur ulang persediaan dan susunan rak; Manajemen dari kepribadian olah raga dan pemain golf
profesional; Manajemen data; Manajemen file terkomputerisasi; Manajemen perizinan barang dan jasa pihak lain (manajemen
bisnis); Manajemen perusahaan ritel untuk orang lain; Manajemen spanduk iklan yang berafiliasi dengan pemasaran;
Manajemen usaha dan operasi pusat data; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Melaksanakan
program loyalitas pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Membantu
perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan
data pasar ekonomi; Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Mempromosikan barang dan jasa orang lain
dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui
website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel;
Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengakumulasi poin, menerbitkan poin dan menyediakan informasi yang
berkaitan dengannya; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); Mempromosikan barang pihak lain,
yaitu, menyediakan kupon, potongan harga dan voucher untuk barang pihak lain; Mempromosikan penjualan atau
mempromosikan bisnis untuk orang lain; Mempromosikan sumbangan amal dari karyawan untuk orang lain, yaitu, untuk
organisasi amal; Menata Dagangan; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis;
Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan
dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir pengerjaan promosi dan iklan dan mengorganisir pengerjaan
retensi pelanggan, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi untuk mendorong loyalitas pelanggan, baik terkait dengan
penggunaan kartu kredit maupun tidak; Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pameran dagang dan eksibisi;
Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi,
berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan layanan iklan dan jasa reklame; Menyediakan portal situs web
internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan komersial
atau periklanan; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam perjalanan,
yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; Menyelenggarakan penjualan barang dengan sistem arisan;
Nasehat bisnis dan manajemen bisnis atas program yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; Nasehat untuk
konsumen; Optimisasi Mesin Pencari; Organisasai kampanye promosional; Organisasi nirlaba di bidang kopi; Organisasi
pameran untuk tujuan komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan; Organisasi peragaan busana
untuk keperluan promosi dan periklanan; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan pameran
perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Organisasi,
mengatur dan menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Outlet toko ritel yang
menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata,
kacamata pelindung dari sinar matahari; PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pemasangan
poster; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pemasaran dan promosi barang dan jasa orang lain
dengan cara mendistribusikan kupon atau voucher; Pemasaran digital melalui poral internet berdasarkan data yang
dikumpulkan melalui solusi ketelusuran dari awak hingga akhir untuk produk-produk kemasan dan pengemasan; Pemasaran
digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembelian barang
lokal untuk dibeli oleh konsumen di luar negeri; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan; Pembukuan, menyusun
laporan rekening; Pemesanan buku secara online; Pemotongan pajak; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang
lain; Penelitain Perniagaan; Penelitian perniagaan dan pemasaran madu; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan
pekerja terlatih dan material untuk mengelola dan mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor,
kapal, tangki, menara vakum, penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Penempatan
tenaga kerja; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa; Pengadaan barang untuk
keperluan bisnis orang lain; Pengadaan jasa untuk pihak lain; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan
barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengaturan dan
pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan
periklanan; Pengaturan penjualan alas kaki; Pengelolaan arsip perniagaan; Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan
hubungan pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan
baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.;
Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan; Pengelolaan laporan proyek bisnis; Pengelolaan skema
loyalitas, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi untuk mendorong loyalitas pelanggan, terkait dengan penggunaan
kartu kredit maupun tidak; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengembangan standar sukarela di
bidang manajemen strategis; Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer; Pengiklanan di surat kabar; Pengiklanan
penjualan melalui pos; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online untuk
orang lain; Pengoptimalan situs web; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan barang
pribadi eceran atau grosir; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris
barang-barang electrical atau listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail
maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun
grosir untuk produk aksesoris peralatan dan perlengkapan selam; Penjualan eceran dan grosir untuk tas dan dompet;
Penjualan eceran untuk sediaan daging dan produk daging [butcher’s shop]; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung,
penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan
jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: alat berkebun,
yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan penanaman, alat DIY, yaitu paku,
kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak, yaitu botol susu, dorongan bayi,
kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam, permainan dan mainan, barang-barang
pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi, telepon (termasuk telepon seluler),
barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma, tabung sinar katoda), pemutar / perekam,
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speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram kompak dan CD-ROM, cakram video digital
(cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD), cakram penyimpanan optik, pemutar dan
pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam, penulis, papan tombol, permainan digital,
playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable, amplifier, pemutar dan pembaca, tuner,
speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma, proyektor video, perangkat lunak
komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan periferal komputer, unit
pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB, kartu memori, floppy
disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman, tembakau dan
barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi kulit, kain atau
tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti semua bahan ini,
atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten, kota kecil, kota,
wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang
atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan
via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk
pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan
makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor,
kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot
kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin
untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu,
mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan
pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator,
bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet,
radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian
udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara;
Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana
pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai
barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi,
deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan
makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas
kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat
pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat
kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu,
linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan
benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet,
tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas
perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan melalui pos
(termasuk dengan cara elektronik); Penjualan ritel dan grosir bahan medis; Penyajian barang dan jasa pada semua alat
komunikasi untuk ritel; Penyebaran bahan untuk iklan; Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos;
Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai data demografis; Penyediaan administrasi bisnis dan manajemen
fasilitas-fasilitas penitipan anak untuk anak; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk
pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan
nasihat komersial untuk peserta pameran, pengunjung dan penyelenggara pameran, termasuk semua informasi tersebut yang
disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis yang di
tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi di bidang manajemen strategis yang di tampilkan melalui situs web;
Penyediaan informasi bisnis terkait dengan reseller; Penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga);
Penyediaan informasi di bidang manajemen proyek yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi komersial dari
basis data online; Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan
komputer; Penyediaan informasi komersil; Penyediaan informasi konsumen melalui jaringan komputer global; Penyediaan
informasi mengenai analisis manajemen bisnis dalam aspek keuangan perusahaan; Penyediaan informasi mengenai
persiapan, audit, atau pengesahan laporan keuangan; Penyediaan informasi pasar konsumen berkaitan dengan penjualan
buku secara daring; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi tentang survei
kuesioner; Penyediaan informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online;
Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor;
Penyediaan jasa layanan informasi publisitas; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang
sistem penentuan posisi global; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran,
Jasa promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam
jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi, penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi
manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi
bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk
tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi, kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan,
pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database
komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel, pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga
biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar efisiensi, konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan
harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan
informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga,
layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan;
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Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan
headwear melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Penyediaan pasar
on-line untuk pembeli dan penjual barang dan jasa yang mana untuk melayani sebagai perantara komersial dan promotor
penjualan untuk penjual dan pembeli pihak ketiga barang dan jasa, seperti, kendaraan darat.; Penyediaan platform ecommerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui pemberian
hadiah bonus dan layanan insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge untuk relaksasi
penumpang, layanan maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan pemrosesan tiket
bandara, percepatan prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas, service center
khusus dan jalur untuk kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan, percepatan
layanan penanganan di pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk, peningkatan ruang
pribadi termasuk hiburan khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan pemberian voucher
dengan nilai-nilai yang telah ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan dan percepatan
respons customer service untuk penumpang elite; Penyediaan program penghargaan insentif dan penghargaan loyalitas
keanggotaan kepada pelanggan dari pusat pelumasan kendaraan; Penyediaan program penghargaan insentif pelanggan
melalui penerbitan dan pemrosesan poin loyalitas untuk pembelian barang dan jasa; Penyediaan ruang iklan di situs web
untuk mempromosikan barang dan jasa; Penyediaan skema insentif dan informasi yang berkaitan dengan skema insentif;
Penyediaan tempat pasar online untuk pengguna jasa dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan
berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman; Penyelidikan klien; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk
online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet); Penyewaan ruang iklan di situs web; Peragaan barang;
Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran;
Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak; Perdagangan besar kosmetik; Periklanan melalui media
elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan,
pemasaran dan layanan promosi terkait untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan,
pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang
sosialisasi untuk tujuan bisnis; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Program pemberian insentif berupa asuransi jiwa dan kesehatan untuk
partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; Promosi barang dan jasa melalui jaringan
internet dan komunikasi; Promosi barang dan jasa milik pihak lain melalui program diskon dan insentif dimana poin pembelian
diberikan untuk pembelian yang dilakukan oleh pelanggan vendor atau perjalanan yang dilakukan oleh pelanggan anggota
yang dapat ditukar dengan barang dagangan dan perjalanan; Promosi penjualan akun kartu kredit melalui administrasi
program pemberian insentif; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan
produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain melalui toko, Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk
bisnis bebas bea; Promosi penjualan untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Proses administratif pesanan belanjaan;
Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Pusat perbelanjaan yang menjual peralatan rumah tangga, furnitur, barang
elektronik; Ritel online; Saran dan konsultasi bisnis mengenai penggunaan dan permintaan untuk material yang digunakan
pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Saran manajemen pemasaran; Supermarket bahan bangunan;
TOKO SERBA ADA; Tempat penyelenggara kursus penyelaman (diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual
berbagai macam bir; Toko Aquarium; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko alat-alat musik dan rekamanrekaman; Toko alat-alat olahraga; Toko barang elektronik audio dan audio visual; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko
barang-barang grosir; Toko bebas bea bandara; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko buku dan alat-alat
tulis; Toko eceran aluminium; Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual
perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran yang menjual produk susu; Toko emas dan perhiasan; Toko handphone
dan asesoris; Toko jam; Toko jam tangan; Toko komputer dan aksesoris; Toko kue; Toko mainan anak-anak; Toko makanan
online; Toko mebel dan ranjang; Toko menjual produk voucher secara elektronik / online; Toko minuman non-alkohol; Toko
minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual
barang-barang merchandise karakter animasi; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko parfum; Toko
perabotan; Toko perangkat hardware; Toko perlengkapan bayi; Toko plastik; Toko pulsa dan kartu perdana; Toko serba ada;
Toko tekstil dan pakaian; Toko telekomunikasi; Toko yang menjual berbagai macam parcel; Toko yang menjual emas
batangan; Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca mata pelindung matahari,
tempat-tempat kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca mata anti silau, tas, tas ransel,
tas selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki gunung, jam, tali jam tangan , rantai
jam tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu,
sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, tali-tali, tambang, tempat tidur
gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang
menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan buah; Toko yang menjual wallpaper, gorden, blinds, vinyl
floor, lantai kayu, sticker, kaca filem; Toko-toko Grosir Elektronik; Ulasan biaya perawatan kesehatan; administrasi komersial
dari lisensi barang dan jasa orang lain; administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; administrasi program
tunjangan karyawan mengenai asuransi dan keuangan; administrasi pusat data dalam bidang data besar (big data);
administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; advertising to promote the sale of
products and the use of services by the point accumulation method or discount privilege grant method; agen agregat penjualan
dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen atau agen penjualan pesanan melalui surat; agen impor-ekspor; agen
informasi komersial; agen kerja terkait dengan pembayaran barang; agen pemesanan teater; agen pemesanan teater [layanan
pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil]; agen pemesanan teater [manajemen bisnis artis pertunjukan]; agen penjualan
barang baik eceran maupun grosir; agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan
saran untuk iklan dan promosi penjualan; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan
dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk
mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan asing
untuk memberikan penawaran untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk penerbitan kupon
(termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services of
products, services and company on the internet; akuntansi biaya; akuntansi forensik; akuntansi manajemen biaya; analis data
bisnis; analisa dan pengajaran manajemen; analisa informasi bisnis; analisa manajemen atau pemberian nasehat tentang
manajemen; analisa respon konsumen; analisis biaya; analisis bisnis strategis; analisis dan pelaporan statistik; analisis dan
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penelitian pasar; analisis dan studi atas informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan
lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi per-iklanan; analisis dan studi pasar; analisis harga biaya; analisis harga
biaya mengenai pembuangan, pembuangan, penanganan, dan daur ulang limbah; analisis laba bisnis; analisis manajemen
bisnis; analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis; analisis pasar biji-bijian; analisis pemasaran; analisis pemasaran real
estat; analisis tren bisnis; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi pembayaran
dan data bisnis lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; audisi seniman
pertunjukan (pemilihan personil); audit keuangan; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; bantuan
bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; bantuan dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen
bisnis dan organisasi; bantuan dan saran mengenai organisasi dan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis; bantuan
manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian fasilitas
pelabuhan untuk orang lain; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis di bidang
waralaba; bantuan manajemen bisnis untuk perusahaan industri atau komersial; bantuan manajemen industri; bantuan
manajemen komersial; bantuan manajemen komersial atau industri; bantuan manajemen personalia; bantuan manajemen
perusahaan; bantuan pemasaran; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; bantuan,
layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan
dengan organisasi bisnis; belanja online; beriklan di Internet untuk orang lain; beriklan di kios elektronik; beriklan di majalah,
brosur, dan koran; beriklan melalui Internet; beriklan melalui jaringan telepon seluler; beriklan melalui media elektronik;
beriklan melalui semua sarana komunikasi publik; bisnis dan manajemen; bisnis pemasaran; copywriting; copywriting untuk
keperluan iklan dan promosi; demonstrasi barang; demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik; demonstrasi barang
dan jasa dengan cara elektronik, juga untuk manfaat yang disebut layanan Teleshopping dan homeshopping; demonstrasi
barang untuk keperluan iklan; demonstrasi barang untuk keperluan promosi; demonstrasi penjualan untuk orang lain;
demonstrasi produk di jendela toko dengan model langsung; demonstrasi produk disediakan di dalam toko dan melalui
jaringan komunikasi global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; desain bahan iklan; desain bahan-bahan iklan
untuk orang lain; desain brosur iklan; desain logo iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; desain selebaran iklan;
desain, kreasi, persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; distribusi bahan periklanan;
distribusi barang promosi; distribusi barang-barang (bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan
representatif); distribusi dan penyebaran materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi iklan dan
pengumuman komersial; distribusi masalah periklanan; distribusi materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel];
distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distribusi produk untuk tujuan
periklanan; distribusi prospektus; distribusi prospektus dan sampel; distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan
periklanan; distribusi prospektus untuk keperluan periklanan; distribusi prospektus, langsung atau melalui pos; distribusi
sampel; distribusi sampel, langsung atau melalui pos; distribusi selebaran iklan; distribusi selebaran iklan untuk orang lain;
distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel untuk keperluan
periklanan; distributor aluminium; duplikasi dokumen; evaluasi peluang bisnis; evaluasi persyaratan personel; evaluasi statistik
data dari studi pasar; evaluasi statistik data pemasaran; evaluasi statistik data penelitian pasar; faktur; file sentral dan
manajemen file bisnis terkomputerisasi; fungsi kantor; galeri seni untuk tujuan iklan; galeri seni untuk tujuan komersial; galeri
seni untuk tujuan komersial atau iklan; general office work regarding management of pecuniary claim by computer; grosir dan
eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya artistik; hubungan Masyarakat; iklan; iklan
baris; iklan bayar per klik; iklan billboard elektronik; iklan bioskop; iklan dan layanan informasi komersial; iklan dan layanan
pemasaran interaktif; iklan dan pemasaran kooperatif; iklan dan pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan
dan komersial; iklan dan promosi perusahaan; iklan dan saran bisnis; iklan dengan komunikasi nirkabel; iklan di bidang
pariwisata dan perjalanan; iklan film; iklan komersial; iklan komersial perusahaan; iklan komersial televisi; iklan langsung; iklan
melalui pesanan surat; iklan mobil untuk dijual melalui Internet; iklan online; iklan online pada jaringan komputer; iklan promosi
produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan acara olahraga
domestik dan internasional; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi
yang berkaitan dengan konser musik; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan
perjanjian lisensi yang berkaitan dengan olahraga, musik, dan acara budaya lainnya; iklan radio; iklan real estat; iklan real
estat komersial; iklan real estat komersial atau perumahan; iklan real estat perumahan; iklan respons langsung; iklan secara
online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling
dan diving; iklan situs web bisnis; iklan sponsor; iklan televisi; iklan untuk keperluan rekrutmen; iklan untuk perekrutan personil;
iklan yang berkaitan dengan layanan transportasi dan pengiriman; iklan, pemasaran dan konsultasi konsultasi, layanan
konsultasi dan bantuan; iklan, promosi, dan layanan hubungan masyarakat; iklan, promosi, dan layanan keagenan; informasi
bisnis; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan pertanyaan bisnis; informasi dan saran komersial untuk
konsumen; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen penilaian bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk
konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan
produk dan layanan; informasi pemasaran; informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk pengoperasian usaha,
ukuran bisnis dan informasi lainnya; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis
dan administrasi bisnis yang disediakan secara online atau melalui Internet; information retrieval services executed using
electronic calculators for others; information retrieval services on the internet using artificial intelligence program for others;
input dan kompilasi informasi ke dalam basis data komputer; internet dan layanan situs belanja ritel online yang menampilkan
streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video
musik; interpretasi data riset pasar; interpretasi data studi pasar; inventaris barang dagangan; investigasi bisnis; issuing of
trading stamp; issuing, clearing and managing point cards; issuing, issuing intermediary and clearing of trading stamp, coupon,
point accumulation type card and discount privilege card; jajak pendapat; jaringan bisnis; jasa administrasi yang berkaitan
dengan investasi; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen bakat dalam sifat manajemen bisnis
artis yang tampil; jasa agen ekspor; jasa agen ekspor-impor di bidang energi; jasa agen impor-ekspor barang; jasa agen
pemasaran; jasa agen pembelian; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio; jasa agen periklanan televisi; jasa agen
pesanan pembelian; jasa agen sastra yang terdiri dari negosiasi kontrak; jasa agen tenaga kerja dan pekerjaan; jasa agen
yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa analisa
penjualan; jasa analisis pasar; jasa analisis periklanan; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa
bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk
grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk alas kaki; jasa
distributor grosir untuk furnitur; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa distributor grosir untuk lembaran dan gulungan
aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa
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distributor grosir untuk perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan
komponen otomotif; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa eceran atau grosiran untuk kendaraan bermotor roda
dua; jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa grosir dan eceran; jasa grosir untuk alas kaki; jasa grosir untuk alat musik;
jasa grosir untuk artikel menjahit; jasa grosir untuk artikel pembersih; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam
kehutanan; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; jasa grosir untuk barang cetakan; jasa grosir
untuk barang yang dipanggang; jasa grosir untuk daging; jasa grosir untuk furnitur; jasa grosir untuk instalasi sanitasi; jasa
grosir untuk instrumen horologis; jasa grosir untuk instrumen medis; jasa grosir untuk kain; jasa grosir untuk minuman
beralkohol, kecuali bir; jasa grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakan ternak; jasa grosir untuk penerangan; jasa grosir
untuk penutup lantai; jasa grosir untuk perabotan; jasa grosir untuk peralatan hortikultura; jasa grosir untuk peralatan
konstruksi; jasa grosir untuk peralatan memasak makanan; jasa grosir untuk peralatan menyelam; jasa grosir untuk peralatan
pemindahan tanah; jasa grosir untuk peralatan penyamakan matahari; jasa grosir untuk peralatan pertanian; jasa grosir untuk
perangkat keras komputer; jasa grosir untuk perangkat keras logam; jasa grosir untuk persiapan membuat minuman; jasa
grosir untuk persiapan membuat minuman beralkohol; jasa grosir untuk persiapan pembersihan; jasa grosir untuk persiapan
perawatan hewan; jasa grosir untuk produk hortikultura; jasa grosir untuk produk susu; jasa grosir untuk sampah untuk hewan;
jasa grosir untuk tembakau; jasa grosir untuk tutup kepala; jasa grosir yang berkaitan dengan alas kaki; jasa grosir yang
berkaitan dengan furnitur; jasa grosir yang berkaitan dengan ikan; jasa grosir yang berkaitan dengan pakan untuk hewan; jasa
grosir yang berkaitan dengan peralatan hortikultura; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan
tangan untuk konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan perhiasan; jasa grosir yang berkaitan dengan produk hortikultura;
jasa grosir yang berkaitan dengan tutup kepala; jasa iklan dan promosi; jasa informasi bisnis; jasa informasi ekonomi untuk
keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer; jasa informasi, penasehatan
dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui
jaringan komputer; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan akuntansi; jasa konsultasi dan
konsultasi di bidang strategi bisnis; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi manajemen bisnis yang disediakan melalui
Internet; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa konsultasi perdagangan luar negeri; jasa konsultasi rekrutmen bisnis; jasa
konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; jasa konsultasi yang
berhubungan dengan kontrak untuk pembelian barang; jasa konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis dan
manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa logistik (untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial,
promosi dan / atau iklan; jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis;
jasa manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi; jasa organisasi dan manajemen program promosi insentif dan
penjualan; jasa outsourcing dalam sifat mengatur kontrak layanan untuk orang lain; jasa outsourcing dalam sifat mengatur
pengadaan barang untuk orang lain; jasa outsourcing di bidang manajemen hubungan pelanggan; jasa outsourcing di bidang
operasi bisnis; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pemasaran di bidang perjalanan; jasa pemasaran di bidang
restoran; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan
elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain; jasa pemesanan (untuk orang lain); jasa pemodelan statistik; jasa
pemrosesan data di bidang transportasi; jasa penagihan; jasa penataan untuk tujuan iklan; jasa penelitian dan konsultasi yang
berkaitan dengan promosi, operasi, dan penjualan di pasar domestik dan luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di
Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa penerbitan, pengelolaan dan penyelesaian kupon dan poin untuk mempromosikan
barang dan jasa; jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; jasa pengadaan
untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; jasa pengadaan, untuk manfaat pihak lain, berbagai barangbarang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli
barang-barang tersebut di outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan toko serba ada; jasa pengecer dan grosir dan jasa
penjualan eceran secara online; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan
perdagangan; jasa pengumpulan data; jasa penilaian bisnis; jasa penilaian perusahaan; jasa penjualan camilan coklat, coklat
batang, brownis; jasa penjualan dan publisitas; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline;
jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan ikan; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan makanan dan minuman
yang dipesan melalui mesin; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan perabot rumah
tangga; jasa penjualan produk dibidang nutrisi dan suplemen diet, minuman dan sari buah; jasa penjualan produk baja ringan;
jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam kemasan secara
online maupun offline; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan: atap baja ringan ,galvalum, reng,
hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa penyaluran gas secara ritel (eceran); jasa
penyediaan data bisnis; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke informasi akun
penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan, informasi
manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa
penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa perdagangan aluminium; jasa periklanan; jasa periklanan B2B
(transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi dan konsultasi yang
terkait dengannya; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan
siaran on-line; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa periklanan yang disediakan oleh agen periklanan
radio dan televisi; jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan,
promosi dan / atau animasi komersial; jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan
layanan pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan
online; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang lain; jasa periklanani toko ritel untuk
menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa promosi dan pemasaran secara
online; jasa promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga, musik dan hiburan; jasa
retail sehubungan dengan penjualan daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang
diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan produk susu, minyak dan lemak untuk
makanan, kopi, teh, kakao dan kopi buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal, roti, kue
dan gula-gula, es, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, mustar, cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es; jasa
riset bisnis; jasa ritel; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol; jasa
ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan
layar, pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar,
papan seluncur salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja
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snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan perlengkapan olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner
untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan untuk digunakan dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga,
pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam renang [alat bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan
bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan, peralatan latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit,
pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik, daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan
sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan
produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk makanan, keripik kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam
bentuk batangan untuk konsumsi manusia, makanan ringan berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi
buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es
krim, sorbet dan es yang dapat dimakan lainnya, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah,
tumbuh-tumbuhan (herba) yang diawetkan, cuka, saus dan bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk
batang, bubuk instan untuk membuat minuman beraroma, bubuk untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk
batang, makanan ringan protein berbentuk batang, makanan ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan,
produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan yang belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang
belum diolah dan mentah, buah dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbiumbian, bibit dan benih untuk ditanam, hewan hidup, bahan makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak
mengandung alkohol, air mineral dan air soda, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol
lainnya untuk membuat minuman, minuman untuk membantu melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial,
minuman energi, minuman energi yang mengandung kafein, minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman
berkarbonasi yang beraroma, minuman isotonik [bukan untuk keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak
mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy, sorbet [minuman], minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol
untuk membuat minuman, tembakau dan pengganti tembakau, rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk
perokok , barang-barang keperluan perokok, korek api; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa sistemisasi data dalam
database komputer; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko eceran sambung langsung (online) yang tersedia
melalui jaringan komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang
konsumen pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas
virtual/maya; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, Tshirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak komputer yang
tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail secara online yang
menampilkan headset realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; jasa toko
retail sehubungan dengan hadiah; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa untuk memperoleh statistik
bisnis untuk orang lain; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha dalam transaksi konsumen dan perilaku konsumen;
jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan tindak tanduk
(behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun,
parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tastas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas
kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa impor dan ekspor; jasa-jasa
konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan jasajasa hotel dan resor; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan
komersial dan periklanan; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada karyawan untuk tujuan
pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penelitian perniagaan yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan
komunikasi; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk sementara; jasa-jasa pengorganisasian untuk
menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan promosi; jasa-jasa
penjualan barang; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan
periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa program loyalitas pelanggan yang menampilkan hadiah dalam bentuk
diskon jasa pengiriman; jasa-jasa promosi yaitu distribusi voucher hadiah, cek hadiah, cek bernilai, stempel diskon dan kupon
melalui telepon seluler dan peralatan seluler lainnya dan internet; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik,
sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir
yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabunsabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa strategi
perniagaan; jasa-jasa toko ritel online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh
sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis,
produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat
kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian
renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings)
atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa/layanan amal, khususnya mempromosikan kesadaran masyarakat tentang
amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan;
jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola,
menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan
kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan pembelian media untuk orang lain;
jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan dan pemasaran; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya,
menyediakan ruang iklan baris/iklan diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; kamar layanan perdagangan dalam sifat
mempromosikan bisnis dan pariwisata lokal; kampanye pasar; kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan
administrasi dan manajemen bisnis; keypunching [fungsi kantor]; kompilasi dan analisis data bisnis di bidang teknologi
blockchain dan cryptocurrency; kompilasi dan analisis data dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; kompilasi
dan pembayaran poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; kompilasi dan penyediaan informasi bisnis; kompilasi dan sistematisasi informasi dalam bank data; kompilasi dan
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sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan sistemisasi informasi yang digunakan dalam transmisi
elektronik; kompilasi dan sistemisasi komunikasi dan data tertulis; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau
simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang
berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat
jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer);
kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial,
purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek
tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke
manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data ke dalam basis data komputer; kompilasi data matematika;
kompilasi data statistik; kompilasi data untuk orang lain; kompilasi direktori bisnis; kompilasi direktori bisnis online; kompilasi
direktori bisnis untuk penerbitan di Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet; kompilasi direktori untuk
penerbitan di Internet dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi iklan untuk digunakan
sebagai halaman web di Internet; kompilasi informasi bisnis; kompilasi informasi bisnis ke dalam basis data komputer;
kompilasi informasi hukum; kompilasi informasi ilmiah; kompilasi informasi ilmiah ke dalam basis data komputer; kompilasi
informasi ke dalam register yang terkomputerisasi; kompilasi informasi komersial; kompilasi informasi lingkungan; kompilasi
informasi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ornitologis; kompilasi informasi ornitologis ke dalam
basis data komputer; kompilasi informasi perusahaan; kompilasi informasi perusahaan ke dalam basis data komputer;
kompilasi informasi statistik; kompilasi informasi toksikologis; kompilasi informasi toksikologis ke dalam basis data komputer;
kompilasi informasi yang berkaitan dengan burung; kompilasi informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan; kompilasi
informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi yang berkaitan
dengan sistem informasi; kompilasi laporan medis; kompilasi milis; kompilasi milis langsung; kompilasi model statistik untuk
penyediaan informasi dinamika pasar; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis;
kompilasi register komersial; kompilasi statistik; kompilasi statistik bisnis; kompilasi statistik bisnis dan informasi komersial;
kompilasi statistik pasar; kompilasi statistik untuk menentukan peringkat audiens program televisi dan radio; kompilasi statistik
yang berkaitan dengan pemanfaatan layanan kesehatan; kompilasi, produksi, dan penyebaran materi iklan; komputerisasi
Akuntansi; konseling karir [saran dan informasi pekerjaan]; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan program
komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran;
konsultasi bisnis profesional; konsultasi bisnis strategi konsumen dalam bidang pemasaran, merek, penjualan, pengoperasian,
dan desain produk untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan aksi pasar ritel; konsultasi bisnis untuk
bisnisukuran kecil dan bisnis ukuran menengah; konsultasi hubungan masyarakat; konsultasi iklan pers; konsultasi
kepegawaian; konsultasi komersial di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi manajemen bisnis;
konsultasi manajemen bisnis dan organisasi perusahaan; konsultasi manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan
pengiriman; konsultasi manajemen bisnis di bidang pengembangan eksekutif dan kepemimpinan; konsultasi manajemen
bisnis di bidang transportasi, yaitu, perencanaan dan koordinasi transportasi orang untuk orang lain; konsultasi manajemen
bisnis yang berkaitan dengan strategi, pemasaran, produksi, personalia dan penjualan eceran; konsultasi manajemen dan
organisasi bisnis; konsultasi manajemen industri; konsultasi manajemen personalia; konsultasi manajemen perusahaan;
konsultasi manajemen risiko bisnis; konsultasi mengenai strategi komunikasi periklanan; konsultasi organisasi bisnis;
konsultasi pemasaran; konsultasi pemasaran di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi pemasaran
langsung; konsultasi pemrosesan data; konsultasi pemrosesan data elektronik; konsultasi penempatan karier; konsultasi
penempatan kerja; konsultasi penempatan personel; konsultasi penilaian pasar; konsultasi perekrutan; konsultasi perekrutan
personil; konsultasi perekrutan tenaga kerja; konsultasi perencanaan karir; konsultasi periklanan; konsultasi periklanan dan
pemasaran; konsultasi periklanan di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi profesional yang berkaitan
dengan manajemen personalia; konsultasi riset pasar; konsultasi segmentasi pasar; konsultasi usaha di bidang sistemasi
informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
analisis bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan demografi untuk tujuan pemasaran; konsultasi yang berkaitan dengan iklan
bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan layanan iklan dan promosi; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen biaya
perawatan kesehatan; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen proses bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
merger bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan merger dan akuisisi; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin
pencari; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin pencari untuk promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan
pencarian sponsor; konsultasi yang berkaitan dengan pengembangan citra perusahaan; konsultasi yang berkaitan dengan
penilaian bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak dan
layanan pengarsipan pajak; konsultasi yang berkaitan dengan promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan studi
pasar; kontrol inventaris terkomputerisasi; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan administrasi dan manajemen
personalia dan sumber daya manusia; layanan administrasi yang berhubungan dengan perjalanan bisnis; layanan administrasi
yang berkaitan dengan asuransi kesehatan gigi; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi rumah, kecelakaan dan
kebakaran; layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan
klaim asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim garansi; layanan administrasi yang berkaitan
dengan pendaftaran kartu kredit; layanan administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan kantong hukum; layanan
administrasi yang berkaitan dengan relokasi personel; layanan administrasi yang berkaitan dengan rencana stok karyawan;
layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan klien ke pengacara; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan
pasien; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan rumah sakit; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan
untuk agen asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk kontraktor bangunan umum; layanan
administratif; layanan agen ekspor, bukan layanan penanganan kargo; layanan agen ekspor, bukan layanan transportasi
kargo; layanan agen ekspor-impor; layanan agen hubungan masyarakat; layanan agen impor, bukan layanan penanganan
kargo; layanan agen impor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen informasi komersial; layanan agen
ketenagakerjaan terkait penempatan tenaga medis dan keperawatan; layanan agen perekrutan; layanan agen produk, layanan
dan perusahaan di internet; layanan agen tenaga kerja; layanan agen tenaga kerja sementara; layanan agen tenaga kerja
yang berkaitan dengan au pair; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela; layanan amal dalam
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sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan meningkatkan kehidupan imigran; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orangorang yang sebelumnya dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela
yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan
program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur dan
melakukan proyek layanan masyarakat; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur dan
melakukan proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para
imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan
kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan
untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarela untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarelawan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengorganisir dan
melakukan proyek layanan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang sebelumnya
dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal yang sifatnya memberikan informasi dan pertanyaan bisnis; layanan amal, yaitu,
mengatur dan melakukan program sukarela dan proyek layanan masyarakat; layanan analisis bisnis dan perencanaan
strategis bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen
proyek; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen strategis; layanan analitik bisnis;
layanan asosiasi yang mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak
seluler; layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
manajemen strategis; layanan bantuan dan konsultasi bisnis; layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis
perusahaan di sektor energi; layanan bantuan direktori telepon; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video
yang direkam sebelumnya yang dapat diunduh; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan
sumber daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data
besar (big data); layanan berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten
multimedia, yang disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan bisnis dan layanan
bantuan bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di
bidang manajemen strategis; layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis untuk
orang lain, yaitu, kredensial individu dan para profesional di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; layanan bisnis untuk pihak lain yang menjadi pengujian dalam menentukan kompetensi secara profesional, yaitu,
menguji, menganalisis, dan mengevaluasi tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan orang lain di bidang
manajemen bisnis dan manajemen proyek; layanan bisnis untuk pihak lain, yaitu, kredensial manajemen bisnis dan
profesional manajemen proyek; layanan bisnis, yaitu, mencocokkan investor swasta potensial dengan pengusaha yang
membutuhkan dana; layanan bisnis, yaitu, menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan
transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu,
penyediaan database komputer mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan
bisnis, yaitu, perumusan praktik terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan
branding perusahaan; layanan distribusi grosir untuk anggur dan minuman beralkohol; layanan distribusi grosir untuk bir;
layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan distribusi grosir untuk perhiasan; layanan distribusi grosir
untuk produk segar; layanan distribusi grosir untuk teh dan kopi; layanan eceran atau grosir untuk alas kaki; layanan eceran
atau grosir untuk alat tulis; layanan eceran atau grosir untuk artikel perokok; layanan eceran atau grosir untuk artikel tembakau
dan perokok; layanan eceran atau grosir untuk barang cetakan; layanan eceran atau grosir untuk barang olahraga; layanan
eceran atau grosir untuk beras; layanan eceran atau grosir untuk beras dan sereal; layanan eceran atau grosir untuk buahbuahan dan sayuran; layanan eceran atau grosir untuk deterjen; layanan eceran atau grosir untuk furnitur; layanan eceran
atau grosir untuk gula-gula, roti dan roti; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun; layanan eceran atau grosir untuk kain
tenun dan tempat tidur; layanan eceran atau grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan eceran atau grosir untuk
kertas dan alat tulis; layanan eceran atau grosir untuk kopi; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan eceran atau
grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan
minuman; layanan eceran atau grosir untuk manisan; layanan eceran atau grosir untuk memancing; layanan eceran atau
grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan eceran atau grosir untuk pasta gigi;
layanan eceran atau grosir untuk peralatan CCTV; layanan eceran atau grosir untuk peralatan mandi; layanan eceran atau
grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran atau grosir untuk sabun; layanan eceran atau grosir untuk sediaan
farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan eceran atau grosir untuk sepeda; layanan eceran atau
grosir untuk sereal; layanan eceran atau grosir untuk teh; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi, dan kakao; layanan
eceran atau grosir untuk tembakau; layanan eceran atau grosir untuk tempat tidur; layanan eceran untuk pelumas dan bensin;
layanan evaluasi bisnis; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi
dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen bisnis; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk
menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen
proyek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan
para profesional, khususnya di bidang manajemen strategis; layanan fotokopi; layanan ganti jendela untuk tujuan iklan;
layanan grosir untuk alat bantu seks; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir untuk alat kecantikan
untuk manusia; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk manusia; layanan
grosir untuk alat makan; layanan grosir untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir untuk
artikel olahraga; layanan grosir untuk artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan grosir untuk bahan bakar; layanan
grosir untuk bahan makanan; layanan grosir untuk barang-barang untuk berkebun; layanan grosir untuk bir; layanan grosir
untuk bor dan gergaji listrik; layanan grosir untuk cokelat; layanan grosir untuk dekorasi meriah; layanan grosir untuk es krim;
layanan grosir untuk file musik yang dapat diunduh; layanan grosir untuk game; layanan grosir untuk kakao; layanan grosir
untuk konten yang direkam; layanan grosir untuk makanan laut; layanan grosir untuk makanan penutup; layanan grosir untuk
minuman non-alkohol; layanan grosir untuk pelana; layanan grosir untuk pelumas; layanan grosir untuk pelumas dan bensin;
layanan grosir untuk pemanas; layanan grosir untuk peralatan audiovisual; layanan grosir untuk peralatan makan; layanan
grosir untuk peralatan masak; layanan grosir untuk peralatan medis; layanan grosir untuk peralatan pemanas; layanan grosir
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untuk peralatan pembekuan; layanan grosir untuk peralatan pendingin; layanan grosir untuk peralatan persiapan makanan;
layanan grosir untuk peralatan sanitasi; layanan grosir untuk peralatan teknologi informasi; layanan grosir untuk peralatan
terapi fisik; layanan grosir untuk perangkat lunak komputer; layanan grosir untuk perangkat navigasi; layanan grosir untuk
perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir untuk perhiasan; layanan grosir untuk perlengkapan pendidikan; layanan
grosir untuk persiapan diet; layanan grosir untuk persiapan wewangian; layanan grosir untuk pisau dapur; layanan grosir untuk
produk kertas sekali pakai; layanan grosir untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan grosir untuk sediaan farmasi,
kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan grosir untuk smartphone; layanan grosir untuk smartwatches;
layanan grosir untuk sorbets; layanan grosir untuk suplemen makanan; layanan grosir untuk tas; layanan grosir untuk teh;
layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan grosir untuk utas; layanan grosir untuk yogurt beku; layanan grosir
yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan
bakar; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan barang-barang untuk
berkebun; layanan grosir yang berkaitan dengan bulu; layanan grosir yang berkaitan dengan bunga; layanan grosir yang
berkaitan dengan daging; layanan grosir yang berkaitan dengan dekorasi meriah; layanan grosir yang berkaitan dengan game;
layanan grosir yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan grosir yang berkaitan dengan pelumas; layanan grosir yang
berkaitan dengan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan pencahayaan; layanan grosir yang berkaitan dengan
penutup lantai; layanan grosir yang berkaitan dengan perabot; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan earthmoving;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan
higienis untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan memasak makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan menyelam; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan persiapan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; layanan grosir
yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan pendidikan;
layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan
grosir yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan grosir yang berkaitan dengan produk kertas sekali pakai; layanan grosir
yang berkaitan dengan sampah untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan grosir yang
berkaitan dengan yogurt beku; layanan hubungan media; layanan husbanding adalah layanan administrasi yang berkaitan
dengan bea cukai; layanan identitas perusahaan; layanan iklan dan informasi komersial yang disediakan melalui Internet;
layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu,
kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan
atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan
alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan
boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran secara
daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan
melalui media sosial; layanan iklan dan promosi; layanan iklan dan promosi dan layanan informasi yang berkaitan dengannya;
layanan iklan dan publisitas; layanan iklan digital; layanan iklan disediakan melalui Internet; layanan iklan internet; layanan
iklan pers; layanan iklan promosi; layanan iklan seluler untuk orang lain; layanan iklan surat langsung yang disediakan oleh
para letterhops; layanan iklan untuk mempromosikan broker saham dan sekuritas lainnya; layanan iklan untuk
mempromosikan dan mempublikasikan pendidikan bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan
terjemahan materi pendidikan dan pengajaran ke dalam bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan karya amal orang
lain; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan bahaya mengemudi saat mengantuk; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik akan sindrom nefrotik dan glomerulosklerosis segmental fokal [FSGS]; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang industri seks komersial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang manfaat berbelanja secara lokal; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif
lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah ekonomi; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah energi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang
masalah global; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kebijakan publik; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kemiskinan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah kesehatan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesetaraan; layanan
iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah lingkungan yang berkaitan dengan ekosistem laut; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah pendidikan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah politik; layanan
iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah sosial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang perdagangan manusia; layanan iklan untuk menciptakan identitas perusahaan dan merek; layanan iklan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kondisi medis; layanan iklan untuk orang lain; layanan iklan untuk promosi
barang; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan iklan yang
berkaitan dengan perhiasan; layanan iklan yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan iklan yang berkaitan dengan
produk pencitraan in vivo; layanan iklan yang berkaitan dengan wewangian; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan
iklan, pemasaran dan publisitas; layanan informasi bisnis terkomputerisasi; layanan informasi direktori telepon; layanan
informasi komersial dan penyediaan informasi bisnis komersial yang disediakan dengan akses ke database komputer; layanan
informasi pasar konsumen; layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel;
layanan informasi yang berkaitan dengan masalah bisnis; layanan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan peluang
karier; layanan informasi yang berkaitan dengan periklanan; layanan intelijen kompetitif; layanan jaringan bisnis online di
bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen
proyek; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen strategis; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek;
layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen strategis; layanan jejaring karir; layanan katalog elektronik; layanan
kesekretariatan; layanan kesekretariatan dan kependetaan; layanan kesekretariatan singkat; layanan ketenagakerjaan
pegawai sementara; layanan kios makanan yang merupakan toko retail dengan produk utama bahan makanan; layanan
kliping berita; layanan komunikasi korporat; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis terkait
manajemen armada kendaraan untuk tujuan komersial; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan
pemulihan bencana; layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan akuisisi bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan agen ekspor-impor;
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan
dengan pemasaran; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penempatan personel; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan konsultasi yang
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berkaitan dengan pengadaan barang untuk orang lain; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan perekrutan
personil; layanan konsultasi dan strategi bisnis; layanan konsultasi di bidang pemasaran; layanan konsultasi di bidang
pemasaran afiliasi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas bisnis (business entities), organisasi
non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations) untuk mengembangkan, mengatur, dan
mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan komunikasi global; layanan konsultasi
manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan konsultasi pemasaran; layanan konsultasi pemasaran dan
periklanan; layanan konsultasi peningkatan karier; layanan konsultasi rekrutmen staf; layanan konsultasi untuk
mempersiapkan dan melakukan transaksi komersial; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen hotel; layanan konsultasi yang berkaitan dengan agen eksporimpor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis,
dan sumber daya manusia; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuntansi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
analisis bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengelolaan pusat panggilan
telepon; layanan konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan publisitas; layanan lobi komersial; layanan loyalitas pelanggan dan layanan klub pelanggan, untuk tujuan komersial,
promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan; layanan loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan,
yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota untuk menebus partisipasinya untuk poin atau hadiah; layanan
manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; layanan
manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan manajemen bisnis yang disediakan oleh agen teater; layanan
manajemen hubungan pelanggan; layanan manajemen inventaris elektronik; layanan manajemen pameran dagang; layanan
manajemen rantai pasokan; layanan menjawab telepon; layanan merchandising; layanan merchandising untuk mendorong
publik membeli untuk membeli barang orang lain; layanan mesin penjual otomatis; layanan nasihat dan konsultasi yang
berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan organisasi untuk tujuan bisnis; layanan pakaian eceran disediakan oleh
departement store; layanan pemasaran dan promosi; layanan pemasaran email; layanan pemasaran merek media sosial
berbasis pelanggan online; layanan pemasaran online; layanan pemasaran perdagangan; layanan pemasaran promosi
menggunakan media audiovisual; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pembelian media; layanan pemberian
nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang
manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen strategis; layanan pemesanan
eceran untuk kosmetik; layanan pemesanan hadiah online terkomputerisasi; layanan pemesanan melalui pos untuk aksesori
pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori
pakaian; layanan pemesanan on-line di bidang pengambilan dan pengiriman restoran; layanan pemesanan online
terkomputerisasi; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya; layanan
pemesanan telepon untuk orang lain; layanan pemrosesan data di bidang kesehatan; layanan pemrosesan data di bidang
penggajian; layanan pemrosesan data online; layanan penagihan; layanan penagihan bisnis; layanan penataan etalase untuk
toko ritel; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan pencarian data riset pasar; layanan pencarian informasi di
internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan
dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan pencatatan interaktif untuk digunakan dalam manajemen
risiko dan kepatuhan terhadap peraturan oleh perusahaan asuransi dan profesional di bidang medis; layanan pencocokan
jaringan iklan online untuk menghubungkan pengiklan ke situs web; layanan pendaftaran hadiah; layanan penempatan kerja;
layanan penempatan magang; layanan pengadaan untuk orang lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; layanan
pengamatan dan pengukuran perkembangan suatu merek merek; layanan pengangkutan kapal adalah layanan administrasi
yang berkaitan dengan bea cukai; layanan pengarsipan pajak; layanan pengaturan dan pelaksanaan pemberian program
hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan pengayauan; layanan pengintaian pasar; layanan
pengolah kata dan mengetik; layanan pengumpulan data riset pasar; layanan penjawab telepon dan penanganan pesan;
layanan penyediaan informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global;
layanan penyimpanan catatan bisnis; layanan penyimpanan catatan bisnis terkomputerisasi; layanan perantara bisnis yang
berkaitan dengan pencocokan investor swasta potensial dengan pengusaha yang membutuhkan dana; layanan perantara dan
penasehat bisnis; layanan perantara komersial; layanan perantara yang berkaitan dengan iklan; layanan perantara yang
berkaitan dengan penyewaan waktu dan ruang iklan; layanan perbandingan belanja; layanan perbandingan harga; layanan
perekrutan eksekutif; layanan perekrutan staf; layanan perekrutan tenaga kerja; layanan perencanaan karir, penempatan
tenaga kerja, dan informasi; layanan perencanaan media; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat
minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan
panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topitopi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan
dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka
mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan periklanan untuk
mempromosikan kesadaran publik di bidang kesejahteraan sosial; layanan periklanan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang masalah medis; layanan periklanan yang berkaitan dengan alat pencitraan in vivo; layanan periklanan
yang berkaitan dengan komersialisasi produk-produk baru; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan
persiapan dan konsultasi pajak; layanan perwakilan penjualan; layanan perwakilan penjualan independen; layanan promosi;
layanan promosi dan iklan; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan promosi ekspor; layanan promosi untuk
mempublikasikan karya amal orang lain; layanan rekrutmen olahraga untuk atlet sekolah menengah; layanan resepsionis
telepon; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan
Internet dan loyalitas pelanggan; layanan riset pasar mengenai loyalitas pelanggan; layanan riset pasar terkomputerisasi;
layanan riset, riset dan analisis pasar; layanan ritel atau layanan grosir untuk foto dan gambar yang dapat diunduh; layanan
ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak permainan
untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan layar kristal cair;
layanan ritel atau layanan grosir untuk program permainan yang dapat diunduh; layanan ritel dan grosir untuk berbagai
barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak
esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan
penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku
palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat
untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan
perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut,
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sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi
dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan
untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis
dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan
dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga,
handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman,
perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel dan grosir yang menampilkan logam mulia dan paduannya,
perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, karya seni dari logam mulia, mebel, cermin,
bingkai foto, wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut tulang, tanduk, tulang paus atau tulang mutiara yang
belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, kerang, meerschaum, kuning amber; layanan ritel disediakan melalui jaringan
komunikasi komputer; layanan ritel disediakan melalui katalog pesanan melalui pos; layanan ritel disediakan melalui pesta di
rumah; layanan ritel disediakan melalui televisi interaktif; layanan ritel disediakan oleh berbagai toko; layanan ritel disediakan
oleh department store; layanan ritel disediakan oleh kios buah; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel
disediakan oleh toko barang olahraga; layanan ritel disediakan oleh toko buku; layanan ritel disediakan oleh toko bunga;
layanan ritel disediakan oleh toko daging; layanan ritel disediakan oleh toko diskon; layanan ritel disediakan oleh toko furnitur;
layanan ritel disediakan oleh toko kaset; layanan ritel disediakan oleh toko kelontong; layanan ritel disediakan oleh toko musik;
layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon; layanan ritel disediakan oleh
toko pengiriman; layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan; layanan ritel disediakan oleh toko permen; layanan ritel
disediakan oleh toko roti; layanan ritel disediakan oleh toko televisi; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko asap; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir
online; layanan ritel disediakan oleh toko-toko tembakau; layanan ritel lilin wangi; layanan ritel melalui mesin penjual otomatis;
layanan ritel menampilkan program insentif bonus untuk pelanggan; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan bagasi;
layanan ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel online; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat
diunduh dan direkam sebelumnya; layanan ritel online untuk nada dering yang dapat diunduh; layanan ritel online yang
berkaitan dengan hadiah; layanan ritel online yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel online yang berkaitan dengan
pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel online yang berkaitan dengan tas tangan; layanan
ritel untuk alat bantu seks; layanan ritel untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel untuk alat kecantikan untuk manusia;
layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan ritel untuk alat
musik; layanan ritel untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk aparatur veteriner;
layanan ritel untuk artikel kedokteran hewan; layanan ritel untuk artikel menjahit; layanan ritel untuk artikel olahraga; layanan
ritel untuk artikel yang digunakan dengan tembakau; layanan ritel untuk bagasi; layanan ritel untuk bahan seni; layanan ritel
untuk barang cetakan; layanan ritel untuk barang yang dipanggang; layanan ritel untuk barang-barang untuk berkebun;
layanan ritel untuk benang; layanan ritel untuk bor dan gergaji listrik; layanan ritel untuk daging; layanan ritel untuk es krim;
layanan ritel untuk instalasi sanitasi; layanan ritel untuk instrumen hewan; layanan ritel untuk instrumen horologis; layanan ritel
untuk instrumen medis; layanan ritel untuk jam tangan pintar; layanan ritel untuk karya seni; layanan ritel untuk karya seni
yang disediakan oleh galeri seni; layanan ritel untuk kendaraan; layanan ritel untuk komputer yang dapat dipakai; layanan ritel
untuk konten yang direkam; layanan ritel untuk mainan; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk
makanan laut; layanan ritel untuk minuman beralkohol; layanan ritel untuk minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel untuk
minuman non-alkohol; layanan ritel untuk payung; layanan ritel untuk pelana; layanan ritel untuk pelumas; layanan ritel untuk
pemanas; layanan ritel untuk penerangan; layanan ritel untuk penutup dinding; layanan ritel untuk peralatan audiovisual;
layanan ritel untuk peralatan golf; layanan ritel untuk peralatan hortikultura; layanan ritel untuk peralatan makan; layanan ritel
untuk peralatan medis; layanan ritel untuk peralatan olahraga; layanan ritel untuk peralatan pasokan air; layanan ritel untuk
peralatan pemanas; layanan ritel untuk peralatan pendingin; layanan ritel untuk peralatan penyamakan matahari; layanan ritel
untuk peralatan pertanian; layanan ritel untuk peralatan sanitasi; layanan ritel untuk peralatan teknologi informasi; layanan ritel
untuk peralatan terapi fisik; layanan ritel untuk perangkat navigasi; layanan ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran;
layanan ritel untuk perhiasan; layanan ritel untuk perlengkapan mandi; layanan ritel untuk permainan; layanan ritel untuk
persiapan dokter hewan; layanan ritel untuk persiapan hewan dan artikel; layanan ritel untuk persiapan membuat minuman;
layanan ritel untuk persiapan perawatan hewan; layanan ritel untuk pisau dapur; layanan ritel untuk produk susu; layanan ritel
untuk sampah untuk hewan; layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis;
layanan ritel untuk sepatu; layanan ritel untuk smartphone; layanan ritel untuk sorbets; layanan ritel untuk tas; layanan ritel
untuk tas dan dompet kulit; layanan ritel untuk teh; layanan ritel untuk tembakau; layanan ritel untuk tutup kepala; layanan ritel
yang berkaitan dengan alas kaki; layanan ritel yang berkaitan dengan alat bantu seks; layanan ritel yang berkaitan dengan alat
kecantikan untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel yang berkaitan
dengan alat musik; layanan ritel yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel
yang berkaitan dengan artikel kedokteran hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel menjahit; layanan ritel yang
berkaitan dengan artikel olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel pembersih; layanan ritel yang berkaitan dengan
artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel yang berkaitan dengan
bahan bakar; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel yang berkaitan
dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan ritel
yang berkaitan dengan bahan seni; layanan ritel yang berkaitan dengan barang cetakan; layanan ritel yang berkaitan dengan
barang olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan barang-barang teknik; layanan ritel yang berkaitan dengan barangbarang untuk berkebun; layanan ritel yang berkaitan dengan benang; layanan ritel yang berkaitan dengan bir; layanan ritel
yang berkaitan dengan buah; layanan ritel yang berkaitan dengan bulu; layanan ritel yang berkaitan dengan bulu tiruan;
layanan ritel yang berkaitan dengan bunga; layanan ritel yang berkaitan dengan cokelat; layanan ritel yang berkaitan dengan
daging; layanan ritel yang berkaitan dengan dekorasi pesta; layanan ritel yang berkaitan dengan es krim; layanan ritel yang
berkaitan dengan file musik yang dapat diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan furnitur; layanan ritel yang berkaitan
dengan game; layanan ritel yang berkaitan dengan ikan; layanan ritel yang berkaitan dengan instalasi sanitasi; layanan ritel
yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen horologis; layanan ritel yang
berkaitan dengan instrumen medis; layanan ritel yang berkaitan dengan jam tangan pintar; layanan ritel yang berkaitan
dengan kain; layanan ritel yang berkaitan dengan kakao; layanan ritel yang berkaitan dengan karya seni; layanan ritel yang
berkaitan dengan kendaraan; layanan ritel yang berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai; layanan ritel yang berkaitan
dengan konten yang direkam; layanan ritel yang berkaitan dengan kopi; layanan ritel yang berkaitan dengan mainan; layanan
ritel yang berkaitan dengan makanan laut; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan ritel yang berkaitan
dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel yang
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berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan
pakan ternak; layanan ritel yang berkaitan dengan payung; layanan ritel yang berkaitan dengan pelana; layanan ritel yang
berkaitan dengan pelumas; layanan ritel yang berkaitan dengan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan pencahayaan;
layanan ritel yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan ritel yang berkaitan dengan perabot; layanan ritel yang berkaitan
dengan peralatan audiovisual; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan higienis untuk manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan hortikultura; layanan ritel
yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan mandi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan masak; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan medis; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan menyelam; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pasokan air; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
pendingin; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan persiapan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan teknologi informasi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan veteriner; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan
ritel yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat keras logam; layanan
ritel yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat navigasi; layanan ritel
yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel
yang berkaitan dengan permen; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan alat tulis; layanan ritel yang berkaitan dengan
persediaan pendidikan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan
dokter hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan hewan dan artikel; layanan ritel yang berkaitan dengan
persiapan pembersihan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan
persiapan untuk membuat minuman; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan ritel yang berkaitan
dengan pisau dapur; layanan ritel yang berkaitan dengan produk kertas sekali pakai; layanan ritel yang berkaitan dengan
produk susu; layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan publikasi
elektronik yang dapat diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan sampah untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan
senjata; layanan ritel yang berkaitan dengan smartphone; layanan ritel yang berkaitan dengan sorbets; layanan ritel yang
berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; layanan ritel yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan ritel
yang berkaitan dengan tas; layanan ritel yang berkaitan dengan teh; layanan ritel yang berkaitan dengan tembakau; layanan
ritel yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan tutup kepala; layanan ritel yang
berkaitan dengan utas; layanan ritel yang berkaitan dengan yogurt beku; layanan ritel yang disediakan oleh musik dan toko
kaset; layanan ritel yang disediakan oleh suku cadang mobil dan toko aksesoris; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat;
layanan ritel yang disediakan oleh toko rumput, taman dan pembibitan; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online;
layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan rujukan
dan penempatan pribadi; layanan sambutan telepon untuk pihak ketiga; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa
kelas 35; layanan strategi komunikasi hubungan masyarakat; layanan strategi komunikasi periklanan; layanan tampilan
merchandising bisnis; layanan tata letak untuk tujuan periklanan; layanan telemarketing; layanan think tank dalam bentuk
layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen
proyek; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen strategis; layanan toko buku ritel online
yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan
ebook di bidang manajemen proyek; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen
strategis; layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir dengan produk
utamanya daging; layanan toko grosir menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir menampilkan alat higienis untuk
manusia; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan
untuk manusia; layanan toko grosir menampilkan alat makan; layanan toko grosir menampilkan alat yang dioperasikan dengan
tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir menampilkan aparatur veteriner; layanan toko grosir menampilkan artikel
menjahit; layanan toko grosir menampilkan artikel pembersih; layanan toko grosir menampilkan bahan bakar; layanan toko
grosir menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir menampilkan
barang-barang yang dipanggang; layanan toko grosir menampilkan bir; layanan toko grosir menampilkan cokelat; layanan toko
grosir menampilkan es krim; layanan toko grosir menampilkan furnitur; layanan toko grosir menampilkan gula-gula; layanan
toko grosir menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir menampilkan instrumen hewan; layanan toko grosir
menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir menampilkan jam tangan pintar; layanan toko grosir menampilkan kain;
layanan toko grosir menampilkan kakao; layanan toko grosir menampilkan kendaraan; layanan toko grosir menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir menampilkan
kopi; layanan toko grosir menampilkan mainan; layanan toko grosir menampilkan makanan laut; layanan toko grosir
menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir menampilkan payung; layanan
toko grosir menampilkan pelana; layanan toko grosir menampilkan pelumas; layanan toko grosir menampilkan pencahayaan;
layanan toko grosir menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir menampilkan perabotan; layanan toko grosir
menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir menampilkan
peralatan konstruksi; layanan toko grosir menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir menampilkan peralatan masak;
layanan toko grosir menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir
menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir menampilkan
peralatan pembekuan; layanan toko grosir menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir menampilkan peralatan
penyamakan matahari; layanan toko grosir menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir menampilkan peralatan terapi
fisik; layanan toko grosir menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir
menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir menampilkan perhiasan; layanan toko grosir
menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko
grosir menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir
menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan
toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan toko grosir menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir
menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan sediaan untuk membuat minuman beralkohol; layanan
toko grosir menampilkan senjata; layanan toko grosir menampilkan sorbets; layanan toko grosir menampilkan suplemen
makanan; layanan toko grosir menampilkan tas; layanan toko grosir menampilkan teh; layanan toko
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grosir menampilkan tembakau; layanan toko grosir menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan
tutup kepala; layanan toko grosir menampilkan utas; layanan toko grosir menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir online
dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir online yang menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang
menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir
online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan
toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang
menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko
grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia
untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir online
yang menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan
toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir online
yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online
yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir
online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko
grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang
menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang
menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir online yang menampilkan konten yang direkam; layanan
toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online
yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online
yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir online
yang menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir online yang
menampilkan payung; layanan toko grosir online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang menampilkan
pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup
dinding; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang menampilkan perabotan;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
higienis bagi manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir
online yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan masak;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
memasak makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir
online yang menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
persiapan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan selam; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir
online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan veteriner; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
grosir online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat navigasi;
layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir online yang
menampilkan perhiasan; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang
menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir online yang menampilkan permainan; layanan toko grosir online
yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dan artikel kedokteran
hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
dokter hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan
toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir online yang
menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir online
yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan sadel; layanan toko
grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan senjata; layanan toko
grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang menampilkan sorbets; layanan toko grosir online
yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan teh; layanan toko grosir online yang
menampilkan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online
yang menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir yang
menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir yang
menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan
dalam hortikultura; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir
yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir yang menampilkan bahan seni; layanan
toko grosir yang menampilkan benang; layanan toko grosir yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir yang
menampilkan karya seni; layanan toko grosir yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir yang menampilkan
peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir yang
menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir yang
menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir yang menampilkan permainan; layanan toko grosir yang menampilkan
produk hortikultura; layanan toko grosir yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir yang menampilkan smartphone;
layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil;
layanan toko ritel online yang produk utamanya daging; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah, buletin, jurnal dan
publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan komputer lainnya, jaringan
elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program televisi, acara olahraga, karya
musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, serta jaringan
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elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel menampilkan alas kaki; layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk
pria dan wanita; layanan toko ritel menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel menampilkan alat kecantikan untuk
manusia; layanan toko ritel menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel
menampilkan alat-alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kesehatan untuk manusia; layanan
toko ritel menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel menampilkan artikel menjahit; layanan toko ritel menampilkan artikel
pembersih; layanan toko ritel menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel menampilkan bagasi;
layanan toko ritel menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan;
layanan toko ritel menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel
menampilkan barang-barang panggang; layanan toko ritel menampilkan benang; layanan toko ritel menampilkan bir; layanan
toko ritel menampilkan cokelat; layanan toko ritel menampilkan es krim; layanan toko ritel menampilkan furnitur; layanan toko
ritel menampilkan gula-gula; layanan toko ritel menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel menampilkan instrumen
horologis; layanan toko ritel menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel
menampilkan kain; layanan toko ritel menampilkan kakao; layanan toko ritel menampilkan karya seni; layanan toko ritel
menampilkan kendaraan; layanan toko ritel menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel menampilkan
konten yang direkam; layanan toko ritel menampilkan mainan; layanan toko ritel menampilkan makanan laut; layanan toko ritel
menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel
menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan pelana; layanan toko ritel
menampilkan pelumas; layanan toko ritel menampilkan pemanas; layanan toko ritel menampilkan pencahayaan; layanan toko
ritel menampilkan penutup dinding; layanan toko ritel menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel menampilkan peralatan
audiovisual; layanan toko ritel menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel menampilkan peralatan hortikultura;
layanan toko ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel
menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel menampilkan peralatan
memasak makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan menyelam; layanan toko ritel menampilkan peralatan olahraga;
layanan toko ritel menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko ritel menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko ritel menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko ritel
menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel menampilkan peralatan veteriner; layanan toko ritel menampilkan
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras logam; layanan
toko ritel menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel menampilkan perhiasan; layanan toko ritel menampilkan
perlengkapan mandi; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko ritel menampilkan permainan;
layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel
menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel menampilkan persiapan hewan dan artikel; layanan toko ritel
menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel
menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko ritel menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel
menampilkan sandal; layanan toko ritel menampilkan senjata; layanan toko ritel menampilkan sorbets; layanan toko ritel
menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko ritel menampilkan tembakau; layanan
toko ritel menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel menampilkan
utas; layanan toko ritel menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman;
layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bagasi; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan bir; layanan toko ritel on-line yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan es krim; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan manisan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
pencahayaan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan higienis untuk manusia;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan
pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persediaan pendidikan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
persiapan diet; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; layanan
toko ritel online dengan produk utama peralatan CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem
keamanan; layanan toko ritel online dengan produk utamanya daging; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko
ritel online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan
toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel untuk digunakan
dengan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko
ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel
online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko ritel online yang menampilkan file musik yang dapat
diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan
televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko ritel online yang menampilkan
instrumen medis; layanan toko ritel online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan kakao; layanan
toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang menampilkan mikrofon, speaker, speaker
pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video, headphone, earphone,
headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya; layanan toko ritel online
yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video yang direkam
sebelumnya yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan nada dering yang dapat diunduh; layanan toko
ritel online yang menampilkan pelumas; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko ritel
online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko
ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan medis; layanan toko
ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan
toko ritel online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan teknologi informasi;
layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel online yang menampilkan
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perangkat lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko ritel online yang
menampilkan perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel online yang
menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang
dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan
suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur
untuk hewan; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; layanan toko ritel yang menampilkan artikel olahraga; layanan
toko ritel yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang
menampilkan batu bara; layanan toko ritel yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel yang
menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan, peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital
genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing
untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel yang menampilkan pakan
ternak; layanan toko ritel yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko ritel yang menampilkan perangkat
navigasi; layanan toko ritel yang menampilkan produk susu; layanan toko ritel yang menampilkan smartphone; layanan toko
ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya;
layanan transkripsi medis [fungsi kantor]; layanan untuk analisa data besar (big data); layanan untuk menjual alas dudukan
kloset dari tekstil; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba,
termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan
waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan
waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan wawancara untuk
perekrutan personil; layanan yang terdiri dari pendaftaran, transkripsi, komposisi, kompilasi atau sistematisasi komunikasi
tertulis dan pendaftaran; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi
waralaba; layanan-layanan perekrutan tenaga kerja, layanan-layanan relokasi; manajemen Sumber Daya Manusia;
manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen administrasi outsourcing untuk perusahaan; manajemen
administrasi rumah sakit; manajemen basis data; manajemen basis data terkomputerisasi; manajemen biaya; manajemen
biaya medis; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen bisnis; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi;
manajemen bisnis agen dan broker asuransi berdasarkan outsourcing; manajemen bisnis agensi sastra; manajemen bisnis
apartemen; manajemen bisnis atlet profesional; manajemen bisnis bandara; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa
apartemen; manajemen bisnis dan layanan konsultasi; manajemen bisnis dan pemasaran merek untuk bisnis dan individu;
manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; manajemen bisnis di bidang pembuatan kapal atas nama orang
lain; manajemen bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis diskotik; manajemen bisnis
fasilitas parkir mobil; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis
hotel untuk orang lain; manajemen bisnis kamp musim panas; manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis musisi;
manajemen bisnis orang-orang olahraga; manajemen bisnis outlet grosir; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran;
manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis pemain musik; manajemen bisnis penghibur; manajemen bisnis penulis dan
penulis; manajemen bisnis perusahaan; manajemen bisnis perusahaan dalam industri pengangkutan kapal; manajemen bisnis
perusahaan penerbangan; manajemen bisnis praktik kedokteran hewan; manajemen bisnis program penggantian untuk orang
lain; manajemen bisnis pusat konferensi; manajemen bisnis restoran; manajemen bisnis rumah sakit; manajemen bisnis
sementara; manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis seniman pertunjukan,
pemain musik dan/atau musisi; manajemen bisnis studio film; manajemen bisnis teater; manajemen bisnis untuk
pengoperasian waralaba; manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance; manajemen bisnis, administrasi dan layanan
informasi; manajemen catatan bisnis; manajemen catatan keuangan; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan
administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan dengan permainan golf; manajemen dan administrasi proyek
bisnis; manajemen dan kompilasi database terkomputerisasi; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen file bisnis
terkomputerisasi; manajemen file pajak; manajemen file pusat; manajemen file pusat terkomputerisasi; manajemen file
terkomputerisasi; manajemen hotel untuk orang lain; manajemen informasi bisnis; manajemen informasi bisnis, yaitu,
pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen informasi usaha,
yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha; manajemen kantor yang terkomputerisasi; manajemen komersial;
manajemen layanan pelanggan; manajemen model bisnis; manajemen penjualan; manajemen penjualan real estat;
manajemen persediaan; manajemen persediaan terkomputerisasi; manajemen personalia; manajemen proses bisnis dan
konsultasi yang berkaitan dengannya; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen
pusat panggilan telepon untuk orang lain; manajemen register terkomputerisasi; manajemen risiko bisnis; manajemen risiko
bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan pemula;
melacak dan memantau fluktuasi harga bensin untuk orang lain untuk keperluan audit akun; melacak dan memantau konsumsi
energi untuk orang lain untuk keperluan audit akun; melakukan lelang; melakukan lelang virtual interaktif; melakukan pameran
dagang; melakukan pameran dagang di bidang mobil; melakukan penelitian dan studi pasar; melakukan penelitian dan studi
pemasaran; melakukan penelitian dan survei bisnis; melakukan penilaian bisnis; melakukan program penghargaan insentif
karyawan; melakukan studi di bidang hubungan masyarakat; melakukan studi kelayakan ekonomi; melakukan studi kelayakan
komersial; melakukan studi pasar; melakukan studi pasar dan analisis pasar; melakukan studi pasar yang melibatkan jajak
pendapat; melakukan studi pemasaran; melakukan studi pemasaran dan analisis pasar; melakukan survei bisnis; melakukan
survei online; melakukan survei pasar; melakukan survei riset bisnis dan pasar; melakukan survei riset manajemen bisnis
online; melakukan survei riset pasar; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang untuk tujuan
komersial dan periklanan; melelang dan membalikkan layanan lelang; memasarkan barang dan jasa orang lain; memasarkan
barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; membantu dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan
perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk
merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol
dan efektif dari koleksi musim sebelumnya; membantu dalam pengelolaan urusan bisnis atau fungsi komersial dari
perusahaan industri atau komersial; membantu orang lain dalam menyiapkan dan mengajukan aplikasi untuk mendapatkan
izin usaha; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; memberikan
bantuan administrasi ke apotek untuk mengelola inventaris obat; memberikan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam
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pengoperasian peralatan pemrosesan data yaitu, komputer, mesin tik, mesin teleks dan mesin kantor sejenis lainnya;
memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan dalam pengelolaan kegiatan bisnis;
memberikan bantuan dalam pengelolaan perusahaan industri atau komersial; memberikan bantuan di bidang komersialisasi
produk; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di
bidang manajemen bisnis; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan
bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di
bidang manajemen dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan di bidang organisasi bisnis; memberikan bantuan di bidang
promosi bisnis; memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; memberikan informasi
bisnis dalam kesempatan kerja kepada orang yang membutuhkan [layanan amal]; memberikan informasi bisnis dan
pemasaran; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain
dan cryptocurrency; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan mata uang virtual; memberikan informasi
bisnis melalui Internet; memberikan informasi bisnis melalui jaringan komputer global; memberikan informasi bisnis melalui
situs web; memberikan informasi bisnis untuk organisasi amal; memberikan informasi bisnis untuk organisasi kemanusiaan;
memberikan informasi dan saran kepada konsumen mengenai pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; memberikan
informasi di bidang manajemen waktu; memberikan informasi di bidang pemasaran; memberikan informasi di bidang solusi
bisnis berkelanjutan global; memberikan informasi direktori bisnis melalui jaringan komputer global; memberikan informasi
kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi ketenagakerjaan; memberikan informasi ketenagakerjaan kepada orang yang membutuhkan [layanan
amal]; memberikan informasi ketenagakerjaan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial kepada
konsumen; memberikan informasi komersial melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial yang berkaitan
dengan perusahaan; memberikan informasi komersial yang berkaitan dengan perusahaan di bidang manajemen perjalanan
dan industri perjalanan; memberikan informasi konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa; memberikan informasi
melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil; memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan
informasi mengenai penjualan komersial dari perangkat lunak komputer; memberikan informasi pemasaran bisnis;
memberikan informasi pemasaran melalui situs web; memberikan informasi perbandingan tarif hotel; memberikan informasi
perekrutan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi produk konsumen; memberikan informasi produk
konsumen melalui Internet; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan informasi
produk konsumen yang berkaitan dengan laptop; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat
lunak; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan produk makanan atau minuman; memberikan
informasi tentang analisis atau hasil untuk kecenderungan menonton program televisi; memberikan informasi tentang
penggunaan kartu hadiah; memberikan informasi tentang produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan
penjualan; memberikan informasi terkait dengan perekrutan personel; memberikan informasi terkait layanan relokasi
karyawan; memberikan informasi terkait perekrutan tenaga kerja; memberikan informasi terkait persiapan pajak; memberikan
informasi terkait persiapan pajak dan layanan pengarsipan pajak; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan
iklan; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk
tujuan periklanan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan konsultasi pemasaran di
bidang media sosial; memberikan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan pengakuan dan insentif dengan
cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; memberikan
pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang pertanian; memberikan poin loyalitas
pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan saran bisnis di bidang
teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan saran dan informasi bisnis dan komersial; memberikan saran dan
informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan manajemen aset cryptocurrency; memberikan saran dan informasi yang
berkaitan dengan manajemen bisnis komersial; memberikan saran di bidang efisiensi bisnis; memberikan saran di bidang
manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan saran produk konsumen; memberikan saran produk konsumen yang
berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan saran
yang berkaitan dengan metode dan teknik penjualan; memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen
bisnis; memberikan saran yang berkaitan dengan pemasaran produk kimia; memelihara catatan dan file medis pasien;
memelihara catatan dan file riwayat medis pribadi; memelihara daftar breed ternak; memelihara daftar memorabilia olahraga
dan karya seni; memelihara daftar penilai kejuruan profesional; memelihara daftar ras anjing; memelihara file dan catatan
mengenai kondisi medis individu; memelihara pendaftar teknisi kedirgantaraan bersertifikat; memelihara registrasi profesional
teknis medis bersertifikat; memelihara registri informasi; memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan produk pihak
ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; memperbarui dan memelihara informasi dalam pendaftar; memperbarui
materi iklan; mempromosikan barang dan jasa orang lain; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara
menyalurkan iklan video di internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; mempromosikan
barang dan jasa orang lain dengan mendistribusikan materi iklan melalui berbagai metode; mempromosikan barang dan jasa
orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kegiatan olahraga; mempromosikan
barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kompetisi olahraga;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan
program penghargaan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan menyiapkan dan menempatkan iklan di majalah
elektronik; mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui
administrasi skema insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan; mempromosikan barang dan jasa
orang lain melalui iklan di situs web Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui infomersial; mempromosikan
barang dan jasa orang lain melalui jaringan komputer global; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui program
kartu diskon; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui program pelanggan pilihan; mempromosikan barang dan
jasa orang lain melalui skema kartu loyalitas imbalan; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan
oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan
dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mempromosikan dan melakukan pameran dagang;
mempromosikan desain orang lain dengan menyediakan portofolio online melalui situs web; mempromosikan karya seni orang
lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web; mempromosikan kepentingan bisnis para profesional yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan bisnis pengusaha yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis akuntan profesional yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis analis keuangan yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis dari serikat kredit yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dalam pengembangan
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aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis para profesional dari industri farmasi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri gula dan kue yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri kapal pesiar yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari
industri kimia yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para
profesional dari industri perawatan kesehatan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri rekaman musik yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko
bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis perencana
acara khusus yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
seniman pertunjukan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan
bisnis seniman visual yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan
bisnis tim sepak bola yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial profesional yang
disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial seniman yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen
bisnis; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek;
mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen strategis; mempromosikan
kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global;
mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen bisnis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen
proyek; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen strategis; mempromosikan musik orang lain dengan cara
menyediakan portofolio online melalui situs web; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan
poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui acara promosi;
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui bahan cetak; mempromosikan penjualan barang dan jasa
orang lain melalui kontes dan program pemberian insentif; mempromosikan penjualan barang-barang mode melalui artikel
promosi di majalah; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan langsung; mempromosikan
penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain;
mempromosikan serangkaian film untuk orang lain; mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya.; memulai panggilan telepon untuk orang lain; memverifikasi dan memantau
kredensial individu di bidang manajemen bisnis; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen
proyek; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen strategis; mencocokkan sukarelawan terampil
dengan organisasi nirlaba; menempatkan iklan untuk orang lain; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri
dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur dan
melakukan acara penjualan untuk orang lain dari ternak dan ternak terdaftar dan komersial; mengatur dan melakukan acara
penjualan untuk ternak; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur
dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan interaktif, realitas
virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; mengatur dan
menyelenggarakan acara-acara khusus untuk tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen
proyek; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur iklan di bioskop;
mengatur kontrak iklan dan promosi untuk pihak ketiga; mengatur kontrak iklan untuk orang lain; mengatur kontrak, untuk
orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang
dan jasa; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk penyediaan layanan; mengatur langganan ke buku komik untuk orang lain;
mengatur langganan ke buku untuk orang lain; mengatur langganan ke buku, surat kabar atau komik; mengatur langganan ke
buku, ulasan, surat kabar atau buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke jurnal elektronik untuk orang lain;
mengatur langganan ke layanan Internet untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telekomunikasi untuk orang lain;
mengatur langganan ke layanan telematika, telepon atau komputer untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telepon
untuk orang lain; mengatur langganan ke media informasi untuk orang lain; mengatur langganan ke paket informasi untuk
orang lain; mengatur langganan ke paket media untuk orang lain; mengatur langganan ke publikasi online untuk orang lain;
mengatur langganan ke saluran televisi untuk orang lain; mengatur langganan publikasi untuk orang lain; mengatur langganan
surat kabar, majalah dan buku untuk pihak lain dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mengatur langganan
untuk publikasi orang lain; mengatur langganan untuk ulasan untuk orang lain; mengatur pameran dagang; mengatur
pelelangan; mengatur pembelian kolektif; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam
energi yang dapat diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengatur transaksi komersial, untuk orang lain,
melalui toko online; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan
acara-acara untuk tujuan bisnis; mengembangkan dan mengoordinasikan proyek sukarela untuk organisasi amal;
mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; mengetik; mengetik informasi ke komputer; mengetik singkat;
mengevaluasi dampak iklan pada audiens; mengiklankan barang dan jasa dari vendor online melalui panduan online yang
dapat dicari; mengorganisir dan melakukan lelang amal untuk tujuan penggalangan dana amal; mengorganisir dan melakukan
pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan program sukarela untuk
organisasi amal; mengorganisir dan melakukan proyek layanan masyarakat untuk organisasi amal; menulis resume untuk
orang lain; menyalin dokumen; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan
administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas penitipan anak; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk anakanak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas
penitipan anak untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas perumahan;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo
untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan pengelolaan fasilitas perumahan untuk anak-anak
yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan pengelolaan fasilitas
perumahan untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan database komputer online dan database online yang dapat dicari
di bidang iklan baris; menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum,
galeri seni, dan ruang budaya dan sosial lainnya; menyediakan direktori informasi komersial on-line di Internet; menyediakan
dokumentasi transportasi untuk orang lain [layanan administrasi]; menyediakan dukungan
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memulai manajemen bisnis untuk bisnis lain; menyediakan fasilitas online untuk live streaming video dari acara-acara promosi;
menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; menyediakan fasilitas online yang menampilkan
komentar pengguna mengenai organisasi bisnis, penyedia layanan, dan sumber daya lainnya; menyediakan informasi
penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan informasi tentang agen periklanan
dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan
informasi tentang penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa;
menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan informasi tentang toko yang dapat menggunakan kupon
(termasuk kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari layanan uang elektronik; menyediakan kupon loyalitas pelanggan
untuk tujuan promosi; menyediakan layanan administrasi kursus akademik untuk institusi akademik; menyediakan layanan
administrasi kursus akademik yang berkaitan dengan pendaftaran kursus online; menyediakan layanan direktori informasi
bisnis, melalui jaringan komputer global; menyediakan layanan informasi direktori komersial online; menyediakan layanan
konsultasi bisnis di bidang perjalanan bisnis untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi yang disesuaikan untuk
manajemen perjalanan dan pengeluaran biaya klien, yaitu, sumber pemasok udara (penerbangan) dan hotel strategis
(strategic air and hotel supplier sourcing), pemesanan perjalanan elektronik, manajemen dan penggantian pengeluaran biaya,
manajemen pertemuan/rapat dan layanan konsultasi terkait perjalanan bisnis lainnya; menyediakan layanan konsultasi dan
jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan
komersial; menyediakan layanan konsultasi di bidang solusi bisnis berkelanjutan global; menyediakan layanan lelang online;
menyediakan layanan manajemen sumber daya manusia dan perekrutan untuk orang lain; menyediakan manajemen bisnis
dan bantuan operasional untuk bisnis komersial; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi amal; menyediakan
manajemen bisnis untuk organisasi kemanusiaan; menyediakan panduan iklan online yang dapat dicari; menyediakan
program kontes dan penghargaan insentif yang dirancang untuk mengenali, memberi penghargaan dan mendorong individu
dan kelompok yang terlibat dalam pengembangan diri, pemenuhan diri, amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan
(volunteer), pelayanan masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan serta berbagi produk kerja kreatif; menyediakan
program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi;
menyediakan program penghargaan insentif pelanggan; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyediakan
ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa; menyediakan staf
pendukung kantor sementara; menyelenggarakan pameran dagang virtual secara online; menyelenggarakan pameran dan
acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk tujuan komersial atau iklan; menyelenggarakan
pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan;
menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruang untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruangan untuk
orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs),
pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur
pameran produk untuk perusahaan industri dan komersial; menyusun data dalam database komputer; menyusun indeks
informasi untuk tujuan komersial atau iklan; menyusun laporan akun; merchandising produk; minimarket; nasehat manajemen;
negosiasi kontrak bisnis untuk orang lain; negosiasi kontrak dengan pembayar perawatan kesehatan; negosiasi kontrak yang
berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau
pemain musik; online manpower recruitment and outsourcing; optimasi situs web; optimisasi mesin pencari untuk promosi
penjualan; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; organisasi acara periklanan; organisasi
bisnis dan administrasi armada transportasi; organisasi bisnis dan konsultasi manajemen di bidang manajemen personalia;
organisasi dan manajemen program insentif; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; organisasi dan
manajemen program loyalitas pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat
rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat
rokok elektronik; organisasi dan manajemen program pembeli yang sering insentif; organisasi dan manajemen skema loyalitas
kartu diskon; organisasi dan melakukan presentasi produk; organisasi lelang Internet; organisasi pameran bunga dan tanaman
untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan;
organisasi pameran dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan;
organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pengundian hadiah untuk tujuan iklan; organisasi peragaan
busana untuk tujuan komersial; organisasi peragaan busana untuk tujuan promosi; organisasi program loyalitas pelanggan
untuk tujuan komersial, promosi atau iklan; organisasi skema loyalitas dan insentif; organisasi skema loyalitas pelanggan;
organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema
insentif penjualan dan promosi; organisasi, operasi dan pengawasan skema loyalitas dan insentif; organisasi, operasi dan
pengawasan skema loyalitas pelanggan; pekerjaan dan layanan informasi ketenagakerjaan; pekerjaan kantor secara umum
tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain;
pelacakan volume penjualan untuk orang lain; pelaksana studi pemasaran; pelelangan; pelelangan online; pemantauan status
dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran; pemasaran acara; pemasaran basis data; pemasaran
dalam rangka penerbitan perangkat lunak; pemasaran internet; pemasaran kata-kata melalui mulut; pemasaran langsung;
pemasaran online; pemasaran produk; pemasaran promosi; pemasaran real estat; pemasaran rujukan; pemasaran yang
ditargetkan; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar; pemasaran, studi pasar dan analisis pasar; pembacaan meter air
untuk tujuan penagihan; pembacaan meter gas untuk tujuan penagihan; pembacaan meter listrik untuk tujuan penagihan;
pembacaan meter utilitas untuk tujuan penagihan; pembaharuan dan pemeliharaan data dalam pusat data komputer;
pembelian barang dan jasa untuk bisnis lain; pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan, yaitu,
menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pembuatan dan pembaruan materi
iklan; pemeriksaan pajak; pemrosesan administratif klaim garansi; pemrosesan administratif pesanan pembelian dalam
kerangka layanan yang disediakan oleh perusahaan mail-order; pemrosesan data elektronik; pemrosesan data
terkomputerisasi; pemrosesan pesanan administratif; pemrosesan pesanan elektronik; penahanan biaya; penataan etalase
toko; penawaran lelang online untuk orang lain; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web
(websites) untuk orang lain; pencarian dan pemilihan layanan eksekutif; pencarian data dalam file komputer untuk orang lain;
pencarian data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer; pencarian sponsor; pencarian sponsor
untuk kompetisi berkuda; pendaftaran komunikasi tertulis dan data; pendaftaran pengembalian kunci; penelitian bisnis;
penelitian bisnis profesional; penelitian dan evaluasi bisnis; penelitian dan survei bisnis; penelitian di bidang manajemen
bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen proyek, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di
bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian konsumen; penelitian pemasaran, yaitu, kampanye
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periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penelitian periklanan; penempatan dan rekrutmen personel;
penempatan karir; penempatan kerja; penempatan kerja dan personel; penempatan pegawai; penempatan pegawai
sementara; penempatan produk cetakan dalam amplop (surat langsung); penempatan staf; penerbitan kupon (termasuk kupon
elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik) untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk;
penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan barang atau jasa; penerbitan stempel perdagangan;
penerbitan, kliring dan pengelolaan kartu poin; penerbitan, pembayaran dan pengelolaan kartu poin dengan hak istimewa
untuk mempromosikan barang dan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk
atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk
mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya; penerbitan,
pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring poin
yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga pembelian barang dan jasa yang dapat
ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan pemyediaan informasi terkait dengannya; penerbitan,
perantara penerbitan dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; penetapan biaya siklus hidup; pengadaan jasa untuk keperluan lain
(pemesanan barang dan jasa untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk
bisnis orang lain); pengadaan kontrak untuk orang lain; pengadaan kontrak untuk orang lain yang berkaitan dengan penjualan
barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang dan jasa; pengarsipan dokumen [fungsi kantor]; pengarsipan dokumen atau pita magnetik [fungsi kantor]; pengaturan
acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain,
termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk
dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengawasan manajemen bisnis; pengawasan persediaan;
pengecer toko serba ada; pengeditan teks publikasi; pengelolaan akun penjualan; pengelolaan bisnis kompleks kolam renang;
pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan file yang terkomputerisasi; pengelolaan hubungan pelanggan;
pengelolaan laporan bisnis; pengelolaan program insentif hotel untuk orang lain; pengelolaan resiko bisnis; pengembangan
dan implementasi strategi pemasaran untuk orang lain; pengembangan kampanye komunikasi di bidang hubungan
masyarakat; pengembangan konsep periklanan dan pemasaran; pengembangan proses untuk analisis dan implementasi
rencana strategi dan proyek manajemen; pengembangan strategi dan konsep pemasaran; pengembangan strategi komunikasi
di bidang hubungan masyarakat; pengiklanan penjualan melalui elektronik; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan
penjualan melalui pos (direct mail advertising); pengindeksan web untuk tujuan komersial; pengindeksan web untuk tujuan
komersial atau iklan; pengindeksan web untuk tujuan periklanan; pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan;
pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga; pengolah kata; pengolah kata terkomputerisasi; pengolahan data;
pengoperasian usaha situs komunitas di Internet; pengoptimalan lalu lintas situs web; pengorganisasian dan pameranpameran dan pameran-pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; pengorganisasian dan manajemen program
loyalitas dan insentif pelanggan; pengujian kepribadian untuk keperluan rekrutmen; pengujian kepribadian untuk pemilihan
personel; pengujian psikometri untuk pemilihan personil; pengujian untuk menentukan keterampilan kerja; pengujian untuk
menentukan kompetensi kerja; pengujian untuk menentukan kompetensi profesional; pengumpulan dan analisa data dan
statistik riset pasar; pengumpulan data dan analisis statistikal; pengumpulan data untuk studi pasar; pengumpulan informasi
kedalam database; pengumpulan informasi riset pasar; pengumpulan informasi untuk studi pasar; pengumpulan poin dan poin
kliring untuk mempromosikan penjualan produk dan jasa; pengumpulan, kompilasi sistematisasi informasi ke dalam database
komputer; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis dan informasi yang disimpan dalam database
komputer; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk
tujuan komersial atau periklanan; penilaian risiko bisnis; penjualan eceran dan grosir sampo; penjualan eceran dan layanan
grosir untuk artikel pribadi; penjualan eceran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan lagu
secara digital melalui jaringan online; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan ritel dan grosir parfum; penjualan ritel dan
grosir perlengkapan kecantikan; penjualan ritel dan grosir produk kebersihan; penjualan seprei, bedcover, sarung bantal &
guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil melalui internet / online; penjualan telepon seluler baik secara online
maupun secara langsung; penulisan kolom publisitas; penulisan skrip untuk tujuan periklanan; penulisan teks publisitas;
penyaluran contoh-contoh produk untuk pihak lain; penyatuan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak
termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web dalam jaringan komunikasi global; penyebaran bahan iklan;
penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; penyebaran iklan; penyebaran iklan dan materi
iklan [selebaran, brosur, selebaran, dan sampel]; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran iklan melalui jaringan
komunikasi on-line; penyebaran iklan untuk orang lain melalui Internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan
komunikasi elektronik on-line; penyebaran iklan untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan
komputer global, regional dan lokal; penyebaran materi iklan [selebaran, brosur, dan barang cetakan]; penyebaran materi iklan
dan promosi; penyebaran materi iklan melalui pos; penyebaran materi iklan secara online; penyebaran materi iklan,
pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi pemasaran; penyedia informasi statistik; penyedia sistem berbasis web dan
portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya manusia dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan
departemen sumber daya manusia menggunakan pusat kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk
mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan laporan; penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam
pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan bantuan bisnis operasional untuk perusahaan; penyediaan
bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel;
penyediaan dan penyewaan materi publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan; penyediaan dan penyewaan ruang
iklan dan materi publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan
ruang iklan di Internet; penyediaan dan penyewaan ruang iklan luar ruang; penyediaan fungsi kegiatan perkantoran;
penyediaan informasi bisnis; penyediaan informasi bisnis dan komersial dan semua layanan tersebut di atas disediakan online
dari jaringan komputer global, internet atau komputer database; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan
informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis;
penyediaan informasi di bidang manajemen proyek; penyediaan informasi di bidang manajemen strategis; penyediaan
informasi komersial; penyediaan informasi komersial dari database online; penyediaan informasi komersial melalui Internet;
penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan
informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis melalui Internet; penyediaan
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informasi manajemen bisnis; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah atau buku melalui Internet;
penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai penjualan dan urutan
penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan produk; penyediaan informasi
perdagangan luar negeri; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan informasi riset pasar;
penyediaan informasi statistik bisnis; penyediaan informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui situs web; penyediaan
informasi tentang penerbitan kupon diskon (termasuk kupon elektronik); penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara
penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi
penyediaan layanan; penyediaan informasi yang berhubungan dengan harga dan penjual produk; penyediaan jasa penjualan
eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa publikasi dan informasi pasar konsumen
secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup
kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik],
kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label
untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio,
perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang
diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku,
lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel,
perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan konten teks, data, gambar, audio, video, dan multimedia
pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar, melalui Internet dan jaringan elektronik dan
komunikasi lainnya; penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan laporan pemasaran; penyediaan layanan
berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak; penyediaan pasar daring
(market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace)
untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya,
tunjangan atau kompensasi; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dioksida dan kredit gas rumah kaca
lainnya, tunjangan atau kompensasi.; penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan ruang di situs web untuk
iklan barang dan jasa; penyediaan ruang iklan; penyediaan ruang iklan dalam majalah; penyediaan ruang iklan dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyediaan ruang iklan di jaringan komputer global; penyediaan ruang iklan
di majalah; penyediaan ruang iklan di majalah, surat kabar dan majalah; penyediaan ruang iklan di media elektronik;
penyediaan ruang iklan di surat kabar; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang
pada halaman utama Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap
barang dan jasa dari penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); penyelenggaraan analisis bisnis
survei riset pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan riset
pemasaran, pembelian konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran; penyelidikan bisnis, evaluasi, penilaian
ahli, informasi dan penelitian; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan informasi mengenai sistem
stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus; penyesuaian bahan iklan
dengan perkembangan terbaru; penyewaan bahan publisitas; penyewaan karyawan; penyewaan materi pemasaran;
penyewaan materi publikasi; penyewaan mesin dan peralatan kantor; penyewaan mesin fotokopi; penyewaan papan iklan
[papan iklan]; penyewaan papan iklan digital [papan iklan]; penyewaan peralatan kantor; penyewaan ruang iklan; penyewaan
ruang iklan dan materi iklan; penyewaan ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan di Internet untuk iklan pekerjaan;
penyewaan ruang iklan online; penyewaan waktu iklan di bioskop; penyewaan waktu iklan di media komunikasi; penyimpanan
data dan pemrosesan data; penyortiran surat, penanganan dan penerimaan [fungsi kantor]; penyusunan materi publikasi;
penyusunan statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; peramalan ekonomi; perantara bisnis dan layanan konsultasi di
bidang penjualan produk; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi yang
berhubungan dengannya; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui Internet; perbandingan harga
peringkat akomodasi; perdagangan barang; perdagangan eceran komputer bekas; perdagangan online; perekrutan dan
pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan, kupon, kartu akumulasi poin, kartu manfaat diskon untuk promosi
penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan pengelolaan pedagang, anggota kartu poin untuk promosi penjualan;
perekrutan pegawai sementara; perekrutan personel maskapai; perekrutan personel penerbangan, staf darat teknis dan staf
darat non-teknis; perekrutan staf teknis; perekrutan tenaga kerja; perekrutan, perekrutan, penempatan, penempatan staf dan
layanan jejaring karier; perencanaan bisnis; perencanaan bisnis dan konsultasi kesinambungan bisnis; perencanaan bisnis
strategis; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan
konsep media dan iklan; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; perencanaan dan pelaksanaan
pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan komersial atau iklan; perencanaan periklanan; perencanaan
pertemuan bisnis; perencanaan perusahaan; perencanaan strategi pemasaran; perencanaan strategis bisnis; perencanaan
suksesi bisnis; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media;
perencanaan, pengembangan dan implementasi strategi pemasaran; periklanan; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis;
periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran dan mempromosikan barang dan
jasa milik orang lain dengan cara menyediakan peralatan foto dan video di acara-acara khusus; periklanan, pemasaran, riset
pasar; perkiraan dan analisis ekonomi; pernerbitan, pengelolaan, kliring poin (termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan
penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya; persiapan bahan publikasi;
persiapan dan penyediaan laporan pasar; persiapan dan penyusunan laporan dan informasi bisnis dan komersial; persiapan
dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan dokumen yang berkaitan dengan perpajakan; persiapan
evaluasi ahli dan laporan yang berkaitan dengan masalah bisnis; persiapan iklan dan materi promosi dan pemasaran untuk
orang lain; persiapan iklan khusus untuk orang lain; persiapan iklan untuk orang lain; persiapan laporan analisis pasar;
persiapan laporan bisnis; persiapan laporan dan studi pasar; persiapan laporan komersial; persiapan laporan pajak; persiapan
laporan pajak penghasilan; persiapan laporan pemasaran; persiapan materi promosi dan merchandising untuk orang lain;
persiapan milis; persiapan pajak; persiapan pajak penghasilan; persiapan penggajian; persiapan presentasi audiovisual untuk
digunakan dalam iklan; persiapan resume untuk orang lain; persiapan slip upah; persiapan statistik bisnis; persiapan survei
bisnis; persiapan survei opini publik; persiapan survei pemasaran; persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan
untuk orang lain; pertanyaan bisnis; pertukaran tenaga kerja; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial
antara para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); perwakilan, agen dan
mengatur iklan online di jaringan komputer; pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman makanan; presentasi
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barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi barang melalui media komunikasi untuk keperluan pengecer;
presentasi perusahaan dan barang serta layanan mereka di Internet; presentasi perusahaan di Internet dan media lainnya;
presentasi produk kepada publik; presentasi produk keuangan di media komunikasi, untuk keperluan ritel; produksi bahan
iklan; produksi dan distribusi iklan radio dan televisi; produksi film iklan; produksi iklan radio; produksi iklan radio dan televisi;
produksi iklan televisi; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; produksi infomersial; produksi materi iklan dan iklan;
produksi program teleshopping; promosi acara hiburan; promosi acara khusus; promosi atas undian berhadian, kompetisikompetisi dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi barang dan jasa dianggap sebagai sponsor untuk acara
olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara hiburan; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga;
promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga internasional; promosi kepentingan komersial profesional dan bisnis
di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi kepada para anggotanya; promosi
kompetisi dan acara olahraga; promosi konser musik; promosi layanan asuransi, atas nama pihak ketiga; promosi layanan
keuangan, atas nama pihak ketiga; promosi online jaringan komputer dan situs web; promosi penjualan; promosi penjualan
(untuk orang lain); promosi penjualan melalui program loyalitas pelanggan; promosi penjualan pada titik pembelian atau
penjualan, untuk orang lain; promosi penjualan untuk orang lain dengan menggunakan kartu pengguna istimewa; promosi
penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; promosi penjualan untuk orang lain
melalui skema stempel perdagangan; promosi penjualan untuk pihak lain; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online;
proses administrasi pesanan pembelian; proses administrasi pesanan pembelian yang dilakukan melalui telepon atau
komputer; proses administrasi pesanan pembelian yang terkomputerisasi; proses dan verifikasi data yang terkomputerisasi;
providing information on the use of point cards; providing information the sale of goods offered in the form of shopping malls on
internet websites; provision of business data; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi atas teks
publisitas; publikasi bahan dan teks publikasi; publikasi bahan publikasi; publikasi barang cetakan untuk keperluan periklanan
dalam bentuk elektronik; publikasi elektronik dari barang cetakan untuk keperluan periklanan; publikasi materi cetak untuk
tujuan periklanan; publikasi naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan pemasaran; publisitas dan layanan promosi
penjualan; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa; publisitas dan promosi penjualan yang
berkaitan dengan barang dan jasa yang tersedia secara online; publisitas iklan industri dan komersial; publisitas, layanan
promosi dan pemasaran yang berkaitan dengan kendaraan; radio, televisi, iklan daring (online); recruitment and management
of trading stamp, coupon, point accumulation type card franchise, member; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan
hak; rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan;
rekrutmen pegawai; rekrutmen personel manajemen tingkat tinggi; rekrutmen personel penerbangan; rekrutmen staf lapangan
bandara; rekrutmen staf pendukung kantor; relokasi karyawan; rencana karir; reproduksi dokumen; riset bisnis dan
pemasaran; riset dan analisis pemasaran; riset dan penelitian pasar; riset dan penelitian pemasaran; riset pasar; riset pasar
dengan polling pendapat; riset pasar dilakukan dengan menggunakan basis data komputer; riset pasar untuk tujuan
periklanan; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan; rujukan medis; rujukan pengacara; saran dan
bantuan manajemen bisnis; saran dan konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak; saran untuk bisnis; saran yang
berkaitan dengan persiapan pajak; segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; seleksi pegawai menggunakan tes
psikologi; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet; show
room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; sistemasi informasi ke dalam database komputer; sistematisasi data dalam
database pusat; sistematisasi data ke dalam basis data komputer; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; skema
keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana
anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan telepon dan / atau komputer online; sponsor promosi acara
atletik; sponsor promosi acara budaya; sponsor promosi acara hiburan; sponsor promosi acara hiburan sosial; sponsor
promosi acara musik; sponsor promosi acara olahraga; sponsor promosi acara olahraga motor; sponsor promosi acara
penggalangan dana amal; sponsor promosi atlet olahraga; sponsor promosi balap mobil; sponsor promosi balapan kapal
motor; sponsor promosi balapan mobil; sponsor promosi balapan sepeda; sponsor promosi bisnis pemula; sponsor promosi
dari industri pakaian intim; sponsor promosi dari kontes video untuk siswa; sponsor promosi dari pembalap mobil; sponsor
promosi kompetisi dansa hip hop; sponsor promosi kompetisi permainan video; sponsor promosi konser musik; sponsor
promosi liga olahraga; sponsor promosi lomba perahu layar; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan pengelolaan
dan pelestarian lingkungan; sponsor promosi pameran dagang; sponsor promosi pameran seni; sponsor promosi pertandingan
tinju; sponsor promosi ras berkuda; sponsor promosi ras katamaran; sponsor promosi taman hiburan; sponsor promosi tim
olahraga; sponsor promosi turnamen bowling; sponsor promosi turnamen golf kejuaraan; sponsor promosi turnamen
memancing; sponsor promosi turnamen pertandingan polo; sponsor promosi turnamen skateboard; stan penjualan makanan
ringan; stan penjualan minuman; stan penjualan roti-roti; steno; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran; strategi
pemasaran interaktif; strategi pemasaran konten; studi jajak pendapat pasar; studi kelayakan ekonomi; studi kelayakan
komersial; studi pasar; studi pasar tentang kebiasaan penggunaan Internet dan loyalitas pelanggan; studi pasar terkait dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; studi pasar untuk tujuan periklanan; studi pemasaran; studi penelitian pasar;
supermarket; supermarket peralatan dan perlengkapan pertukangan; survei opini publik; survei pasar; survei pasar, analisis
dan studi; survey bisnis dan pasar; tagihan medis; tagihan telepon; tata buku; tax-free shops of cosmetics and medicine; tes
psikologis untuk pemilihan personil; toko; toko bangunan; toko eceran bahan bangunan; toko elektronik; toko grosir; toko
mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah belah, teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu,
lilin, plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur, perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi,
papan peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja
tulis, meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak
perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasur-kasur, cermin, meja, tempat payung; toko online dan
offline untuk barang-barang selam; toko penjualan alat-alat rumah tangga; toko peralatan dan perlengkapan pertukangan; toko
perhiasan, emas batangan dan berlian; toko retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang
kebutuhan bayi; toko roti; toko seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil; toko
spareparts dan akesoris kendaraan; toko yang menjual emas dengan kadar kemurnian 99.99; toko yang menjual perhiasan;
toko yang menjual perhiasan emas; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang
menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah
tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesinmesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat
dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan
teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesorisaksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah
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dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi,
persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi; transaksi komersial secara online; transaksi komersial yang
dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; transaksi komersial yang dapat dilakukan secara daring (online);
transkripsi; transkripsi komunikasi [fungsi kantor]; transkripsi komunikasi yang direkam; transkripsi stenografis; wawancara
untuk riset pasar kualitatif; wawancara untuk tujuan riset pasar===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040259
: 15/06/2021 17:22:26
:
: Hadi Mukhaiyar

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sadang Luhur No. 55 RT 003 RW 015, Sekeloa, Coblong, Kota Bandung, Jawa
Barat, 40134
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Hadimu Home Bakery + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold (kuning emas) dan putih
: 35
: ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Penjualan makanan dan minuman secara online; Toko kue; manajemen usaha
yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan
ringan; toko; toko online; toko roti===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040261
: 15/06/2021 17:27:58
:
: IPPHO DEWATA SANTOSA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. LILI VI BLOK H-7 NO.6, PUSPITA LOKA BSD RT. 003 RW.005 KEL.
LENGKONG GUDANG - KEC. SERPONG, Kota Tangerang Selatan, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BRITISH PROPOLIS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, MERAH, MERAH TUA
: 5
: ===Jamu; Obat-obatan tradisional; Suplement bernutrisi; propolis untuk keperluan farmasi; propolis untuk keperluan
pengobatan atau terapi; royal jelly [suplemen gizi]; suplemen diet propolis; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen
gizi dalam bentuk kaplet; suplemen gizi dalam bentuk kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi dalam
bentuk minuman; suplemen herbal; suplemen kalsium; suplemen makanan kesehatan; suplemen mineral; suplemen nutrisi;
suplemen vitamin dan mineral===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040262
: 15/06/2021 17:32:10
:
: AHMAD SHEHBAZ

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: International Village I C2-12 B Citraland, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EXQUISITE MOSQUE INDONESIA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, oranye, hitam, putih
: 27
: ===Karpet-karpet; dukungan karpet; dukungan karpet utama; hiasan dinding bergaya permadani, bukan dari tekstil; hiasan
dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan; karpet kulit domba;
karpet lantai; karpet mobil; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet untuk

740

540 Etiket
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mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset karpet;
lapisan karpet; sajadah; ubin karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040263
: 15/06/2021 17:44:43
:
: MULIA TEGUH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sidorejo Rt/Rw. 022/005, Krian, Sidoarjo
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VIRGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, abu-abu, merah, ungu, hitam, putih, kuning, coklat
: 30
: ===Campuran tepung; tepung beras; tepung serbaguna; tepung untuk makanan dan minuman; tepung yang bisa dimakan;
tepung yang mengembang sendiri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040265
: 15/06/2021 17:50:44
:
: Ahmad Junaid Bawazier

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kebon Nanas Selatan No 1A, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13340
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sobat
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
:
===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Baju Hangat;
Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Bretel [suspender]; Jas anak-anak; Kebaya; Kelom; Kerudung kepala;
Kopiah; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans;
Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek,
pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi;
Pakaian dinas seragam; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian wanita;
Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh
pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di
tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk
bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan
celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk
pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah,
jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja,
kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan,
sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan,
celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan
pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo,
sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga,
kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup
kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket
(shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi
bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim
dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju
renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet
suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi
pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu
(wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas
kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana,
kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian

740

Halaman 246 dari 623

ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga,
celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer,
celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun,
gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi,
celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian
penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup
kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita
termasuk pakaian renang; Pici (Kopiah); Sol sepatu; Songkok (Peci); Songkok Bodor; Tudung kepala wanita (pakaian); alas
kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas
sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan
sepatu; baju hangat; bretel; celana bayi [pakaian]; celana jas; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada
bagian pinggang; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket berkerudung; jaket denim; jaket jas; jaket lengan panjang; jaket
panjang; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju
hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan;
jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas kulit; jas luar; jas panjang; jas pelaut; jas satu potong; jas tahan air
untuk pengendara sepeda motor; jas-jas luar yang panjang; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos
oblong pria; kaos oblong wanita; kaos singlet; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kerudung [pakaian];
kimono; kutang wanita; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian];
pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam pria; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian formal untuk
pria; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk wanita; pakaian pas
untuk pria; pakaian pria; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian
santai untuk pria; pakaian seragam; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita;
pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk
wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian yaitu, bandana, blus,
capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju
hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek,
rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian
yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam
(undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; piyama; piyama bayi;
piyama boneka bayi; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; sepatu;
sepatu basket; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara;
sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam;
sepatu bot untuk wanita; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu kanvas; sepatu
olahraga; sepatu tenis; setelan jas; setelan pakaian formal wanita; singlet; singlet olahraga; sol sepatu; sol untuk sepatu; sol
untuk sepatu bot; suspender [bretel]; terompah===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040266
: 15/06/2021 17:52:57
:
: CV. PESONA BRILLIANT

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Geneng Indah Rt/Rw. 007/008, Brondong, Lamongan
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ORISHA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hitam
: 3
: ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata,
eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan
pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih
dan pengelupas sel kulit; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; masker kecantikan,
krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah,
losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari
bukan medis, kapas untuk kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner,
mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); serum kecantikan; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040268
: 15/06/2021 17:57:32
:
: PT SEKOLAHAN ONLINE INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

: Komplek Setia Budi Regency, Jl. Zamrud I No. 193i, RT 004/ RW 016, Desa
Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat

Halaman 247 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DIGITALISASI SEKOLAH JADI MUDAH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye
: 9
: ===Alat peraga pendidikan; Aplikasi mobile berupa video, suara dan permainan termasuk alat untuk pendidikan bahasa;
Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk disk yang sudah terekam untuk mengajari bahasa; Bahan-bahan pendidikan dalam
bentuk pita yang sudah terekam untuk mengajari bahasa; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk program komputer untuk
mengajari bahasa; Film yang mengandung bahan-bahan pendidikan yang terekam; Materi pendidikan dan pengajaran bahasa
yang dapat diunduh tersedia melalui Internet, telepon seluler, jaringan komputer global atau perangkat nirkabel; Model tiga
dimensi untuk tujuan pendidikan (aparat pendidikan); Perangkat lunak komputer untuk pendidikan; Perangkat pendidikan
ilmiah; buku-buku digital untuk pendidikan anak yang dapat diunduh; materi kursus pendidikan yang dapat diunduh; materimateri digital terkait dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu peralatan-peralatan pendidikan yang terdiri dari perangkat
lunak untuk pendidikan anak, materi-materi kursus Pendidikan yang dapat diunduh, lembar-lembar kerja, dan brosur-brosur
aktifitas di bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan; peralatan dan
instrumen pendidikan; perangkat lunak komputer yang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan pendidikan, penelitian
pendidikan dan tes psikologis; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat-perangkat seluler di bidang bukubuku anak, yaitu perangkat lunak untuk tujuan-tujuan pendidikan dan permainan; perangkat lunak pendidikan; perangkat lunak
pendidikan yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya yang menampilkan pengajaran dalam pendidikan pasca-sekolah
menengah, pengajaran dalam pendidikan universitas, analisis data siswa, dan untuk menghubungkan siswa dengan layanan
dukungan dan layanan karir; perangkat lunak realitas virtual untuk pendidikan; platform berbasis website dan aplikasi; software
simulasi pelatihan virtual reality di bidang pendidikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040269
: 15/06/2021 18:03:09
:
: Gina Priadini

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Emerald Townhouse Ab12, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15228
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GoodVibes
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Oranye
: 3
: ===Sabun Mandi; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; balm rambut non-obat; balsem, selain untuk keperluan medis;
deodoran tubuh; krim aromaterapi; krim tubuh; lilin mobil; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial aromatik; pelembab
tubuh; pencuci tangan tanpa obat; rendam kaki tanpa pengobatan; sabun batangan untuk mandi; sabun krim tubuh; sampo
ketombe tanpa obat; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan mandi busa; sediaan
menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; shampoo pH netral; shampoo
pH seimbang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040270
: 15/06/2021 18:09:32
:
: Macrophi Inc., BioMedical Research Group Inc.

Alamat Pemohon

: 2217-6, Hayashi-cho, Takamatsu-shi,
Kagawa 761-0301 Japan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Marolita Setiati
: PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl.
Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: immuno vitamin
: immuno vitamin = Merupakan suatu penamaan

591

Uraian Warna

: Hitam

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 248 dari 623

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 31
: ===Bahan makanan hewan===
: DID2021040271
: 15/06/2021 18:10:43
:
: BUDI BASARAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jatihandap No. 2 RT/RW 001/016, Jatihandap, Mandalajati, Kota Bandung, Jawa
Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SEON
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye dan Putih
: 9
: ===Perangkat lunak komputer untuk pendidikan; materi kursus pendidikan yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi
komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak augmented reality untuk pendidikan;
perangkat lunak komputer pendidikan; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam membuat dan mendesain situs web;
perangkat lunak simulasi untuk tujuan pelatihan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040272
: 15/06/2021 18:11:34
:
: DJONNY SAKSONO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Letjen S. Parman 92, RT.004 RW.005, Kel/Desa Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota
Malang, Jawa Timur, Kota Malang, Jawa Timur
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LAMPION KUPU + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat tua, coklat muda, merah, kuning, putih, hitam, orange
: 34
: ===Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); kertas
linting rokok; kertas rokok; produk-produk tembakau; rokok; rokok elektronik; rokok filter; rokok kretek; rokok putih; tembakau;
tembakau daun; tembakau untuk digulung sendiri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040273
: 15/06/2021 18:19:50
:
: DJONNY SAKSONO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Letjen S. Parman 92, RT.004 RW.005, Kel/Desa Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota
Malang, Jawa Timur, Kota Malang, Jawa Timur
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, silver, abu-abu, hitam
: 34
: ===Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); kertas
linting rokok; kertas rokok; produk-produk tembakau; rokok; rokok elektronik; rokok filter; rokok kretek; rokok putih; tembakau;
tembakau daun; tembakau untuk digulung sendiri===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040275
: 15/06/2021 18:25:32
:
: Puja Suresh Sadarangani

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apartment Taman Pasadenia Tower B 704, Jl. Pacuan Kuda Raya No.27 Pulomas
Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: QP + LOGO GUNUNGAN WAYANG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT, KREM, PUTIH
: 30
: ===Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Bahan
campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Ekstrak kopi malt; Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi
yang berisi kopi untuk diseduh; Kerupuk kopi; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat;
Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi
yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Macchiato (minuman
kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Minuman
Kopi Hawai; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman
dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan
susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman serbuk daun kelor organik royal
moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat);
Penyedap rasa dan aroma kopi; Roti kopi; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; affogato [minuman
berbasis kopi yang mengandung es krim]; bahan pengganti kopi; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi
panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; campuran kopi; campuran kopi dan
sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran sawi putih dan sawi putih untuk digunakan sebagai pengganti
kopi; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; es kopi; esensi kopi; isian kantong penyaring kopi tetes; kafein
tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi;
kapsul kopi, terisi; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi
dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang
belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krimer
yang tidak mengandung susu untuk kopi; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; makanan penutup berbahan dasar kopi;
makanan penutup dengan rasa kopi; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; mie kering bahan pengganti kopi;
minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar
kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbasis kopi dan
minuman berbasis kakao; minuman biji kopi; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman
kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan
sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman
kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan
berbahan dasar kopi; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman
berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan
rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minyak kopi; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi;
pengganti kopi berbahan dasar chicory; penyedap kopi; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso
dan/atau cafucino; permen rasa kopi.; polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; produk-produk
kopi; sawi putih [pengganti kopi]; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman
berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma,
biji kopi, makanan ringan mie===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021040276
: 15/06/2021 18:26:55
:
: PT REGARSPORT INDUSTRI INDONESIA

540 Etiket

: Jl. Kutilang 4 Kaloran Lor, Kelurahan Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten
Wonogiri, Jawa Tengah
: Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M
: AFJ Counselors At Law, Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor
(207 B-C) Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Regarfriends
: merupakan suatu penamaan

591

Uraian Warna

: Jingga, hitam dan putih
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: 42
: ===Desain, pembuatan atau pemeliharaan program aplikasi; Jasa penyediaan mesin pencarian internet untuk mencari dan
menarik informasi, situs web, dan sumber lain yang tersedia pada jaringan komputer untuk orang lain; Jasa penyediaan mesin
pencarian untuk internet; Jasa penyediaan mesin pencarian untuk mendapatkan data yang menampilkan informasi di bidang
berita, ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan kesejahteraan (wellness) melalui internet; Jasa-jasa
dukungan teknologi, yaitu, layanan help desk untuk bantuan ponsel, komputer, komputasi seluler dan perangkat komunikasi,
dan perangkat dan peralatan yang terhubung ke jaringan, yang disediakan melalui telepon dan melalui perangkat lunak
aplikasi seluler; Layanan komputer pada halaman web yang disesuaikan dengan menampilkan informasi yang ditentukan
pengguna atau ditentukan dalam sifat profil pribadi, audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data; Layanan komputer, yaitu,
menciptakan komunitas online bagi pengguna untuk mengatur grup, acara, berpartisipasi dalam diskusi, berbagi informasi dan
sumber daya, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan komunitas; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas
online untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik / ulasan / penilaian, membentuk komunitas virtual, dan
terlibat dalam jejaring sosial yang menampilkan media sosial termasuk foto, audio, dan konten video pada topik umum
kepentingan sosial; Memberikan informasi dari indeks dan basis data informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen
elektronik, basis data, grafik, gambar foto dan informasi audio visual, melalui komputer dan jaringan komunikasi; Menciptakan
lingkungan virtual dalam sifat komunitas online bagi pengguna untuk membuat, memproduksi, merubah, memanipulasi,
mengirimkan, berbagi, dan mengomentari video atau media elektronik lainnya; Menyediakan fasilitas online yang memberi
pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi, dan berbagi video; Menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh untuk pengiriman media audio-visual dalam bentuk panjang-penuh, panjang-sebagian dan klip
dari film, program televisi, video, klip audio, klip musik, klip film dan foto; Menyediakan perangkat lunak yang menampilkan
teknologi yang memungkinkan pengguna online untuk membuat profil pribadi yang menampilkan informasi jejaring sosial;
Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi mengunggah,
mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming, menghubungkan, berbagi,
mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui
jaringan komunikasi; Penyediaan jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk mengakses,
melihat, mengunduh, menggunakan bersama-sama, mengelola, dan menyimpan data akun, berita, riset, dan informasi dalam
bidang investasi dan keuangan; Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara
online; Perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan paltform peranti
lunak komputer untuk digunakan di dalam grup komunikasi, yaitu olahpesan cepat, berbagi file, pencarian dan posting teks,
video, gambar dan multimedia; Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk menyediakan
antarmuka keamanan sistem masuk tunggal (single sign-on) di desktop, server, perangkat seluler, perangkat jaringan, dan
antarmuka web; desain (pengembangan), pengembangan perangkat lunak komputer yang dirancang untuk platform business
to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; desain
(pengembangan), pengembangan perangkat lunak komputer yang dirancang untuk platform business to business (B2B) yang
memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan produsen; desain grafis; desain, selain untuk tujuan iklan;
hosting platform interaktif untuk mengunggah, memposting, menampilkan, menampilkan, menandai, berbagi dan mengirimkan
pesan, komentar, konten multimedia, foto, gambar, gambar, teks, informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; jasa desain
baju; jasa desain multimedia; jasa komputer, yaitu, mendesain database komputer yang menampilkan indeks informasi, situs,
dan sumber lain yang tersedia di jaringan komputer; jasa layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak
untuk digunakan dalam verifikasi dan otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi); jasa layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk
memfasilitasi penggunaan blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau buku besar yang
didistribusikan untuk mencatat dan melacak transaksi; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat
lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming,
memposting, menampilkan, membuat blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi,
atau informasi jaringan komunikasi.; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi),
berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan pertukaran
komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dalam jaringan sosial; jasa penyedia
perangkat lunak aplikasi komputer untuk keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan
transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk
menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi
yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa penyedia perangkat lunak
aplikasi komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (software as a service/SAAS) yang
menampilkan perangkat lunak computer yang dirancang untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi
transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan produsen; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (software as a
service/SAAS) yang menampilkan perangkat lunak computer yang dirancang untuk platform business to business (B2B) yang
memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; layanan komputer yang bersifat Platform
sebagai Layanan (PaaS); layanan komputer, yaitu, menciptakan/membuat komunitas online bagi pengguna terdaftar untuk
terlibat dalam jejaring sosial; layanan pengembangan database; mendesain, selain untuk keperluan iklan; mengembangkan
dan hosting server di jaringan komputer global untuk tujuan memfasilitasi e-commerce melalui server semacam itu; mengubah
atau menambah fungsi untuk perangkat lunak komputer, dan memberikan informasi yang berhubungan dengan hal tersebut;
menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share)
audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data; menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk
mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten dan data realitas campuran (mixed reality); menyediakan fasilitas
online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten dan data realitas
tertambah (augmented reality); menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah,
memodifikasi dan berbagi (share) konten dan data realitas virtual/maya (virtual reality); menyediakan fasilitas online yang
memberi pengguna kemampuan untuk terlibat dalam jejaring sosial dan mengelola konten jejaring sosial mereka;
menyediakan perangkat lunak dan aplikasi untuk manajemen hubungan pelanggan (customer relationship management
(CRM)); menyediakan perangkat lunak komputer dan aplikasi komputer yang tidak dapat di unduh secara online untuk
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streaming video, musik dan gambar; menyediakan perangkat lunak untuk membuat dan mengelola profil media sosial dan
akun pengguna; menyediakan perangkat lunak untuk memfasilitasi/memudahkan interaksi dan komunikasi antara manusia
dan platform AI (kecerdasan buatan); menyediakan perangkat lunak untuk memodifikasi foto, gambar dan audio, video, dan
konten audio-video dengan filter fotografi dan efek realitas tertambah (augmented reality (AR)), yaitu, grafik, animasi, teks,
gambar, geotag, tag metadata, hyperlink; menyediakan perangkat lunak untuk menemukan konten dan penerbit konten, dan
untuk berlangganan konten; menyediakan perangkat lunak untuk mengambil foto dan merekam konten audio, audio-visual dan
video; menyediakan perangkat lunak untuk mengatur gambar, video, dan konten audio-visual yang menggunakan tag
metadata; menyediakan perangkat lunak untuk mengelola pertukaran digital untuk item/barang virtual secara demokratis
melalui kontrak pintar (smart contracts); menyediakan perangkat lunak untuk menghubungkan komputer ke database lokal dan
jaringan komputer global; menyediakan perangkat lunak untuk mengunggah, mengunduh, mengarsipkan, mengaktifkan
transmisi, dan berbagi (sharing) gambar, konten audio-visual dan video serta teks dan data terkait; menyediakan perangkat
lunak untuk menyediakan lapangan pasar (marketplace) virtual; menyediakan perangkat lunak untuk pemesanan dan/atau
pembelian barang dan jasa; menyediakan perangkat lunak untuk streaming konten hiburan multimedia; menyediakan
perangkat lunak yang sadar lokasi (location-aware) untuk mencari, menentukan dan berbagi (sharing) lokasi barang, layanan
dan acara menarik; menyediakan platform online yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk
membuat, mengunggah, menandai, melihat, membuat anotasi, dan berbagi data, informasi, dan konten multimedia;
pembuatan model; pengembangan perangkat lunak komputer di bidang aplikasi seluler; penyedia jasa aplikasi berupa
perangkat lunak untuk desain, pengembangan, dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak application programming interface (API) yang memfasilitasi layanan online untuk
jejaring sosial, mengembangkan aplikasi perangkat lunak; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat
lunak untuk digunakan dalam membeli, menjual, melacak, menilai, mengoptimalkan, menargetkan, menganalisis, mengirim,
dan melaporkan periklanan dan pemasaran online; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
digunakan dalam merancang dan mengelola kampanye periklanan dan pemasaran video online; penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan (customer relationship management
(CRM)); penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau
memfasilitasi pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak yang sadar lokasi (location-aware) untuk mencari, menentukan dan berbagi (sharing) lokasi barang, layanan
dan acara menarik; penyedia layanan aplikasi berupa perangkat lunak antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk integrasi
sistem pembayaran online, program loyalitas dan penghargaan, tiket, tanda masuk (pass), kupon, dan penawaran khusus
antara pedagang dan pelanggan; penyedia layanan aplikasi yang menampilkan perangkat lunak antar-muka pemrograman
(API) dan alat pengembangan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengaktifkan layanan komunikasi cloud; penyediaan
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh (penyedia layanan aplikasi); penyediaan situs media sosial; penyewaan
perangkat lunak yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, menyunting/mengedit (edit), dan berbagi (share)
gambar, video dan konten audio-visual; perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak
telekomunikasi untuk konferensi video, audio, dan web; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk surat elektronik dan pesan digital; perangkat lunak untuk melihat dan berinteraksi dengan umpan media
elektronik, yaitu, gambar, konten audio-visual dan video, live streaming video, komentar, iklan, berita, dan link/tautan internet;
platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak antar-muka pemrograman aplikasi (API) dan perangkat
pengembangan perangkat lunak untuk layanan komunikasi cloud; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan
platform perangkat lunak untuk jejaring sosial, mengelola konten jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan
transmisi gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media;
platform sebagai layanan (platform as a service/PaaS) yang menampilkan perangkat lunak platform-platform komputer yang
dirancang untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers)
dan produsen; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk mengautentikasi,
memfasilitasi, mencocokkan, memproses, membersihkan, menyimpan, menerima, melacak, mentransfer, dan mengirimkan
data perdagangan, bertukar rincian transaksi perdagangan, dan mengelola siklus perdagangan secara keseluruhan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040277
: 15/06/2021 18:28:33
:
: DJONNY SAKSONO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Letjen S. Parman 92, RT.004 RW.005, Kel/Desa Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota
Malang, Jawa Timur, Kota Malang, Jawa Timur
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BERUANG UANG + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau tua, hijau muda, putih, hitam, coklat, krem, kuning, orange, merah
: 34
: ===Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); kertas
linting rokok; kertas rokok; produk-produk tembakau; rokok; rokok elektronik; rokok filter; rokok kretek; rokok putih; tembakau;
tembakau daun; tembakau untuk digulung sendiri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021040278
: 15/06/2021 18:36:00
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: PT SRI INTAN TOKI INDUSTRI, Djulia Tj

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL RODA PEMBANGUNAN RT 003 RW 005, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16127
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MATAHARI PAGI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau, Hitam
: 21
: ===Cangkir kopi dan cawan; Cangkit teh; Mangkok; Peralatan makan dari keramik; Peralatan makan, peralatan masak dan
wadah untuk keperluan dapur atau rumah tangga; Perangkat minuman teh [alat makan]; Piring; Piring makan; Tatakan gelas,
bukan dari kertas; bakeware; barang pecah belah, porselen dan gerabah; barang porselen; cangkir buah; cangkir kue muffin;
cangkir sake; cangkir telur; gelas dan mangkuk bayi [peralatan makan bayi]; gelas teh; hidangan pie; kendi bir; mangkuk
dangkal; mangkuk gula; mangkuk saji; mangkuk salad; mangkuk sup; menanam mangkuk; menyimpan guci; mug porselen;
mug tembikar; mug, bukan dari logam mulia; pekebun [pot]; pembakar dupa; peralatan dan wadah untuk keperluan rumah
tangga dan dapur; peralatan makan untuk di meja, peralatan masak dan wadah; peralatan makan, selain pisau, garpu, dan
sendok; peralatan untuk keperluan rumah tangga; piala keramik; piring hidangan untuk penyajian; piring keramik untuk
memanggang; piring memanggang; piring saji; piring teh; piring untuk hidangan; pot; server pie; souvenir datar; tatakan gelas
dari keramik; teko; teko besar; teko non-listrik; tembikar; tempat (shakers) garam dan merica; tempat sabun; tempat tusuk gigi;
toples tembikar; vas bunga; wan [mangkuk sup gaya Jepang]; yunomi [Cangkir teh gaya Jepang]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040279
: 15/06/2021 19:05:54
:
: HENDRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. B ZEIN HAMID GG. SURYA BARU NO. 23 LK.X, KEL. TITI KUNING, KEC.
MEDAN JOHOR, KOTA MEDAN, Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Cap Koki 88
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Biru, Hitam, Coklat, putih.
: 21
: ===Bakul; Baskom; Centong; Gayung; Gelas; Jepitan pakaian; Kotak kue plastik; Loyang; Mangkok; Pengki; Rak Piring;
Talenan; bak mandi plastik untuk anak-anak; cetakan kue; corong; ember pel; gantungan baju pengeringan; keranjang untuk
keperluan rumah tangga; kotak tisu; kuali; panci wajan; piring plastik; pot; rak handuk [perlengkapan kamar mandi]; sapu;
talenan dari plastik; teko; tempat sampah; tempat tusuk gigi; tusuk gigi; wajan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040280
: 15/06/2021 19:14:19
:
: SANDA RANGGA SAPUTRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Bukit Sutera Blok B2 No.11 Rt. 001 Rw. 017 Kel. Pondok Petir, Kota Depok,
Jawa Barat, 16517
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MF_Skin
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih ; hitam dan gold
: 3
: ===krim kosmetik; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim untuk kulit; minyak-minyak sari kosmetika===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021040283
: 15/06/2021 19:33:58
:

540 Etiket

Halaman 253 dari 623

730

740

Nama Pemohon

: Andre Okto Wijaya

Alamat Pemohon

: Tmn Palem Lestari Blk A. 37/53, RT/RW. 014/016, Kelurahan Cengkareng Barat,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOMMY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 9
: ===pakaian pelindung untuk keselamatan; pakaian pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera;
pelindung body(body protector) untuk keselamatan; pelindung kepala untuk keselamatan; pelindung leher untuk keselamatan;
peralatan dan peralatan keselamatan dan menyelamatkan jiwa; peralatan dan perlengkapan keselamatan jiwa; peralatan
keselamatan dan menyelamatkan jiwa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040284
: 15/06/2021 19:35:41
:
: SYAIFUL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PENINGGARAN BARAT RT.010 RW. 011 KEL.KEBAYORAN LAMA UTARA
KEC. KEBAYORAN LAMA, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HITAM, PUTIH
: 25
: ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Celana;
Celana jeans; Jaket Jeans; Pakaian Pria Jeans; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian wanita jeans; Rok Jeans; baju; baju kaos
[pakaian]; jaket [pakaian]; pakaian; pakaian, alas kaki, tutup kepala; rok; sepatu; sepatu gunung; sepatu sandal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040285
: 15/06/2021 19:37:38
:
: FERRY KURNIAWAN

540 Etiket

: Jl. Mekar Utama No. 21 RT. 002/RW. 006, Kel. Mekarwangi, Kec. Bojongloa Kidul,
Kota Bandung., Kota Bandung, Jawa Barat
: H. Eko Tanuwiharja S.H.
: Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 16
: ===Kantong plastik HD; Kantong plastik putih susu laundry; Kantong, tempat, foil dari kertas; kantong belanja dari plastik;
kantong dari karton; kantong dari kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan;
kantong hadiah kertas; kantong kertas untuk popok sekali pakai; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik
PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk membuang popok bekas; kantong plastik untuk memuat popok bekas; kantong
plastik untuk mengawetkan makanan tengik; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk penghilang bau;
kantong plastik untuk popok sekali pakai; kantong sampah plastik; kemasan kantong semen dari kertas; kit pembuangan
kantong plastik untuk pembuangan rumput dan daun===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2021040286
: 15/06/2021 20:44:04
:

540 Etiket

Halaman 254 dari 623

730

Nama Pemohon

: ASADIL PUHAN

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gading Kirana Barat VII Blok C9/No. 25, Perumahan Gading Kirana, Kelapa
Gading, Jakarta Utara., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sherlock
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, hitam, putih, merah muda dan siver
: 21
: ===Barang-barang sikat; Centong; Garpu saji dari plastik; Gelas anggur; Kain untuk membersihkan lantai; Kuas untuk
kosmetik; Lap pembersih; Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga; sisir; cangkir; wadah minum terbuat
dari gelas dan plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring; wadah sikat gigi; spons mandi; toilet kecil
untuk anak-anak, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka
dan/atau aksesoris boneka; Pembersih debu; Pemegang untuk sikat gigi; Pemotong/pisau biskuit/kue kecil; Peralatan makan
dari keramik, selain pisau, garpu dan sendok; Sapu Duk (Sapu Ijuk); Sapu dinding; Sapu lantai; Sapu lidi; Sediaan bahan
pembuat sikat; Serit (Sisir Rambut); Sikat Maskara; Sikat debu mantel; Sikat gigi, peralatan dan perkakas untuk kebersihan
dan perawatan gigi, lidah dan gusi; Sikat hewan peliharaan; Sikat pembersih lidah; Sikat pembersih sedotan; Sikat untuk
keperluan pribadi; Sikat untuk membersihkan kaca pintu dan kaca jendela; Spons gosok; Spons gosok untuk mencuci piring;
Spons untuk keperluan rumah tangga; Spons untuk membersihkan instrumen medis; Tempat sisir; Tempat untuk keperluan
pembersih badan; botol kaca [wadah]; bulu babi untuk pembuatan kuas; bulu binatang [sikat]; bulu sikat gigi; dipan jari untuk
membersihkan rongga mulut, langit-langit mulut, gigi atau protesa gigi; ember; ember batubara; ember cat; ember kamar
mandi; ember pel; ember pembilasan; ember plastik untuk menyimpan mainan mandi; ember sampah; ember yang dilengkapi
alat pemeras pel; gagang sapu; gagang sapu dari kayu; gantungan baju pengeringan; gantungan baju pengeringan yang
dirancang khusus untuk pakaian khusus; garpu barbekyu; garpu memasak; gelas; gelas [kapal minum]; gelas [wadah]; gelas
bir; gelas kaca; gelas kamar mandi; gelas minum; gelas minuman keras; gelas sampanye; kaca berpola, bukan untuk
bangunan; kaca pelat halus [produk setengah jadi]; kaca pelat kabel, bukan untuk bangunan; kain pembersih [lap]; kain untuk
membersihkan lensa kamera; kain untuk membersihkan senjata; karya seni yang terbuat dari kaca; kios jari untuk
membersihkan rongga mulut, langit-langit mulut, gigi atau protesa gigi; kotak-kotak kaca; kuali; kuas *; kuas bibir; kuas
kosmetik; kuas untuk grooming golf menempatkan hijau; kuas, kecuali kuas cat; mangkuk kaca ikan mas; mendorong sapu;
menggosok spons; ornamen porselen; panci; panci masak; panci panggangan; panci penggorengan; panci wajan; papan
kaca; papan merek dari porselen atau kaca; papan nama dari porselen; patung hias yang terbuat dari porselen; patung-patung
porselen, keramik, gerabah atau kaca; pemegang kaca kamar mandi; pemegang spons; penutup jari untuk membersihkan
rongga mulut, langit-langit mulut, gigi atau protesa gigi; peralatan makan untuk bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu dan
sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan untuk bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, dari logam
mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu, dan
sendok; peralatan masak dan peralatan makan, kecuali garpu, pisau, dan sendok; peralatan untuk barbekyu, yaitu, garpu,
penjepit, pemutar; piring; piring kaca [bahan baku]; piring kertas; piring meja; piring plastik; piring tahan oven; piring teh; pot
bunga porselen; rak pengeringan baju; sapu; sapu bulu; sapu dalam ruangan; sapu luar ruangan; sarung tangan cuci mobil;
set sikat toilet; sikat; sikat alis; sikat bak mandi; sikat botol; sikat bulu mata; sikat bulu mata, sisir dan pemisah; sikat cuci; sikat
cukur; sikat debu; sikat gigi; sikat gigi elektrik; sikat gigi untuk bayi; sikat gigi untuk hewan; sikat gigi, non-listrik; sikat gosok;
sikat kaca lampu; sikat kuda kawat; sikat kue; sikat kuku; sikat lantai; sikat mandi; sikat pakaian; sikat pastry; sikat pembersih
pot; sikat pembersih wajah; sikat pencuci piring; sikat rambut; sikat rambut listrik; sikat rias; sikat sayur; sikat sepatu; sikat
toilet; sikat untuk alas kaki; sikat untuk celak mata; sikat untuk hewan peliharaan; sikat untuk keperluan rumah tangga; sikat
untuk lantai parket; sikat untuk meja biliar; sikat untuk membersihkan alat musik; sikat untuk membersihkan komponen
sepeda; sikat untuk membersihkan lensa kamera; sikat untuk membersihkan peralatan golf; sikat untuk membersihkan
peralatan olahraga; sikat untuk membersihkan roda mobil; sikat untuk membersihkan tangki dan wadah; sikat untuk
membersihkan untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk merawat hewan; sikat untuk pipa; sikat wallpaper; sisir; sisir bergigi
besar untuk rambut; sisir dan spons; sisir rambut; sisir rambut, listrik; sisir untuk hewan peliharaan; sisir untuk menyisir rambut
ke belakang; spons dapur; spons jala terbuat dari nilon untuk membersihkan tubuh; spons kosmetik; spons lulur; spons makeup; spons mandi; spons mikrodermabrasi untuk penggunaan kosmetik; spons pel; spons toilet; spons tubuh; spons untuk
pembersih dan rumah tangga; tempat gelas; tutup panci; wadah sisir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2021040287
: 15/06/2021 20:50:34
:
: ASADIL PUHAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gading Kirana Barat VII Blok C9/No. 25, Perumahan Gading Kirana, Kelapa
Gading, Jakarta Utara., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Synott
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

Halaman 255 dari 623

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040288
: 15/06/2021 21:03:08
:
: Johan Limantono

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Griya babatan mukti K-18, Wiyung, Kota Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Meiju
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan hitam
: 30
: ===Campuran minuman berbahan dasar teh; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang
latte; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman
dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Ocha / teh jepang; Teh Ginseng; Teh Jepang
yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Oolong; Teh Tarik; Teh hijau jepang; Teh latte; Teh lemon; Teh rosela; Teh serai;
Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain yang memiliki rasa; campuran untuk membuat teh; campuran
untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha; daun teh;
ekstrak teh untuk keperluan kuliner; es teh; kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat dari rumput laut]; kopi, teh, kakao, gula,
beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan toping :
boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman dengan bahan
dasar teh; minuman es berbahan dasar teh; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman teh boba;
minuman teh dengan susu; minuman yang terbuat dari teh; mugi-cha [teh barley panggang]; perasa teh untuk makanan atau

: Hitam - putih
: 21
: ===Barang-barang sikat; Centong; Garpu saji dari plastik; Gelas anggur; Kain untuk membersihkan lantai; Kuas untuk
kosmetik; Lap pembersih; Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga; sisir; cangkir; wadah minum terbuat
dari gelas dan plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring; wadah sikat gigi; spons mandi; toilet kecil
untuk anak-anak, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka
dan/atau aksesoris boneka; Pembersih debu; Pemegang untuk sikat gigi; Pemotong/pisau biskuit/kue kecil; Peralatan makan
dari keramik, selain pisau, garpu dan sendok; Sapu Duk (Sapu Ijuk); Sapu dinding; Sapu lantai; Sapu lidi; Sediaan bahan
pembuat sikat; Serit (Sisir Rambut); Sikat Maskara; Sikat debu mantel; Sikat gigi, peralatan dan perkakas untuk kebersihan
dan perawatan gigi, lidah dan gusi; Sikat hewan peliharaan; Sikat pembersih lidah; Sikat pembersih sedotan; Sikat untuk
keperluan pribadi; Sikat untuk membersihkan kaca pintu dan kaca jendela; Spons gosok; Spons gosok untuk mencuci piring;
Spons untuk keperluan rumah tangga; Spons untuk membersihkan instrumen medis; Tempat sisir; Tempat untuk keperluan
pembersih badan; botol kaca [wadah]; bulu babi untuk pembuatan kuas; bulu binatang [sikat]; bulu sikat gigi; dipan jari untuk
membersihkan rongga mulut, langit-langit mulut, gigi atau protesa gigi; ember; ember batubara; ember cat; ember kamar
mandi; ember pel; ember pembilasan; ember plastik untuk menyimpan mainan mandi; ember sampah; ember yang dilengkapi
alat pemeras pel; gagang sapu; gagang sapu dari kayu; gantungan baju pengeringan; gantungan baju pengeringan yang
dirancang khusus untuk pakaian khusus; garpu barbekyu; garpu memasak; gelas; gelas [kapal minum]; gelas [wadah]; gelas
bir; gelas kaca; gelas kamar mandi; gelas minum; gelas minuman keras; gelas sampanye; kaca berpola, bukan untuk
bangunan; kaca pelat halus [produk setengah jadi]; kaca pelat kabel, bukan untuk bangunan; kain pembersih [lap]; kain untuk
membersihkan lensa kamera; kain untuk membersihkan senjata; karya seni yang terbuat dari kaca; kios jari untuk
membersihkan rongga mulut, langit-langit mulut, gigi atau protesa gigi; kotak-kotak kaca; kuali; kuas *; kuas bibir; kuas
kosmetik; kuas untuk grooming golf menempatkan hijau; kuas, kecuali kuas cat; mangkuk kaca ikan mas; mendorong sapu;
menggosok spons; ornamen porselen; panci; panci masak; panci panggangan; panci penggorengan; panci wajan; papan
kaca; papan merek dari porselen atau kaca; papan nama dari porselen; patung hias yang terbuat dari porselen; patung-patung
porselen, keramik, gerabah atau kaca; pemegang kaca kamar mandi; pemegang spons; penutup jari untuk membersihkan
rongga mulut, langit-langit mulut, gigi atau protesa gigi; peralatan makan untuk bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu dan
sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan untuk bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, dari logam
mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu, dan
sendok; peralatan masak dan peralatan makan, kecuali garpu, pisau, dan sendok; peralatan untuk barbekyu, yaitu, garpu,
penjepit, pemutar; piring; piring kaca [bahan baku]; piring kertas; piring meja; piring plastik; piring tahan oven; piring teh; pot
bunga porselen; rak pengeringan baju; sapu; sapu bulu; sapu dalam ruangan; sapu luar ruangan; sarung tangan cuci mobil;
set sikat toilet; sikat; sikat alis; sikat bak mandi; sikat botol; sikat bulu mata; sikat bulu mata, sisir dan pemisah; sikat cuci; sikat
cukur; sikat debu; sikat gigi; sikat gigi elektrik; sikat gigi untuk bayi; sikat gigi untuk hewan; sikat gigi, non-listrik; sikat gosok;
sikat kaca lampu; sikat kuda kawat; sikat kue; sikat kuku; sikat lantai; sikat mandi; sikat pakaian; sikat pastry; sikat pembersih
pot; sikat pembersih wajah; sikat pencuci piring; sikat rambut; sikat rambut listrik; sikat rias; sikat sayur; sikat sepatu; sikat
toilet; sikat untuk alas kaki; sikat untuk celak mata; sikat untuk hewan peliharaan; sikat untuk keperluan rumah tangga; sikat
untuk lantai parket; sikat untuk meja biliar; sikat untuk membersihkan alat musik; sikat untuk membersihkan komponen
sepeda; sikat untuk membersihkan lensa kamera; sikat untuk membersihkan peralatan golf; sikat untuk membersihkan
peralatan olahraga; sikat untuk membersihkan roda mobil; sikat untuk membersihkan tangki dan wadah; sikat untuk
membersihkan untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk merawat hewan; sikat untuk pipa; sikat wallpaper; sisir; sisir bergigi
besar untuk rambut; sisir dan spons; sisir rambut; sisir rambut, listrik; sisir untuk hewan peliharaan; sisir untuk menyisir rambut
ke belakang; spons dapur; spons jala terbuat dari nilon untuk membersihkan tubuh; spons kosmetik; spons lulur; spons makeup; spons mandi; spons mikrodermabrasi untuk penggunaan kosmetik; spons pel; spons toilet; spons tubuh; spons untuk
pembersih dan rumah tangga; tempat gelas; tutup panci; wadah sisir===
540 Etiket

Halaman 256 dari 623

minuman; sediaan minuman kopi; teh; teh beraroma; teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh coca; teh dingin; teh
hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh jahe; teh jeruk nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh
melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh susu; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh
susu, teh yang mendominasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040289
: 15/06/2021 21:04:19
:
: PT. TOKORAME ANUGERAH SEJAHTERA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMP. TAMAN MANGU INDAH JL. BUNGA 6 BLOK. B7 NO. 2 RT.012 RW.006
KEL.PONDOK AREN KEC.PONDOK AREN, Kota Tangerang Selatan, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, ORANGE
: 18
: ===Barang-barang yang terbuat dari kulit imitasi kulit, yaitu, tas, pouch, dan tas jinjing untuk perangkat keras komputer,
perangkat penyimpanan komputer, tablet, smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Dompet antipencurian RFID; Dompet dengan RFID; Dompet kartu bisnis; Dompet paspor; Dompet terbuat dari fabrikasi lainnya; Dompet
tiket; Koper bagasi; Koper listrik; Koper robot; Koper yang dapat dibawa ke dalam kabin pesawat; Ransel, tas carry all dan tas
perjalanan; TAS PELANA; TEMPAT DUDUK LIPAT BERKAKI SATU SEPERTI TONGKAT; Tas Kulit; Tas kecil perlengkapan
kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas olahraga serbaguna; Tas organizer; Tas punggung;
Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual kosong; Tongkat; dompet; dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan
dari logam mulia; dompet dari logam mulia; dompet kartu; dompet kartu kredit [dompet]; dompet kartu kredit dari kulit; dompet
kartu kredit dengan pelindung RFID; dompet koin kecil; dompet kosmetik; dompet kulit; dompet kunci; dompet kunci dari kulit;
dompet kunci dari kulit imitasi; dompet saku; dompet serba guna [tas tangan]; dompet travel [tas]; dompet untuk dipasang
pada sabuk; eco-bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali]; galah atau tongkat untuk pendaki;
janome-gasa [Payung kertas Jepang]; karakasa [payung kertas Jepang]; koper; koper berpergian; koper besar; koper besar
dengan dua bagian; koper dokumen; koper gulung; koper kecil; koper kulit; koper troli; kotak topi dari kulit atau kulit imitasi;
kulit dan imitasi kulit; kulit imitasi; kulit imitasi dijual dalam jumlah besar; payung; payung golf; payung hujan; payung matahari;
payung pintar dengan sensor prakiraan cuaca bawaan; payung pintar yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi data
nirkabel; payung tahan hujan; payung teleskopik; payung teras; payung untuk anak-anak; pegangan untuk tongkat; penutup
kain untuk tas travel; penutup payung; penutup tahan air berbentuk khusus disesuaikan untuk melindungi ransel; ransel; ransel
[tas sekolah Jepang]; ransel dengan roda berputar; ransel kanvas; ransel kecil (daypack); ransel troli; ransel untuk pendaki
gunung; ransel yang menggunakan tali dengan sistem serut; sarung koper; tali pengikat koper; tas; tas alat dijual kosong; tas
alat kulit, kosong; tas alat, kosong; tas alat, kosong, untuk sepeda motor; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas
belanja; tas belanja beroda; tas belanja dengan roda terpasang; tas belanja kulit; tas belanja pakai ulang; tas bepergian; tas
berburu olahragawan; tas beroda; tas buku sekolah; tas cukur dijual kosong; tas gimnastik; tas hiking; tas holdalls untuk
pakaian olahraga; tas jala untuk belanja; tas jinjing belanjaan; tas kecil penyimpan surat dan dokumen; tas kecil untuk pria; tas
kerja; tas kunci; tas musik; tas olahraga; tas perhiasan dari bahan tekstil [kosong]; tas perjalanan; tas perlengkapan mandi
dijual kosong; tas pinggang; tas popok; tas pundak; tas rajutan; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas selempang untuk
menggendong bayi; tas suvenir; tas tangan; tas tangan untuk wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas travel
dengan pesawat terbang; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas troli; tas uang; tas untuk membawa barang; tas untuk
membawa sepatu; tas untuk payung; tas wanita; tas-tas kecantikan yang dijual kosong; tempat cek berbentuk (bersifat)
dompet; tongkat berkuda; tongkat gunung; tongkat hiking; tongkat jalan; tongkat joki; tongkat payung; tongkat rotan; train case
(tas); ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat mendaki gunung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040290
: 15/06/2021 21:05:56
:
: PT. TOKORAME ANUGERAH SEJAHTERA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMP. TAMAN MANGU INDAH JL. BUNGA 6 BLOK. B7 NO. 2 RT.012 RW.006
KEL.PONDOK AREN KEC.PONDOK AREN, Kota Tangerang Selatan, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 25
: ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Celana;

740
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Celana jeans; Jaket Jeans; Pakaian Pria Jeans; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian wanita jeans; Rok Jeans; baju; baju kaos
[pakaian]; jaket [pakaian]; pakaian; pakaian, alas kaki, tutup kepala; rok; sepatu; sepatu gunung; sepatu sandal; topi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040291
: 15/06/2021 21:08:49
:
: PT. TOKORAME ANUGERAH SEJAHTERA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMP. TAMAN MANGU INDAH JL. BUNGA 6 BLOK. B7 NO. 2 RT.012 RW.006
KEL.PONDOK AREN KEC.PONDOK AREN, Kota Tangerang Selatan, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 35
: ===Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Layanan online untuk menghubungkan pengguna
jaringan sosial dengan bisnis; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang
lain; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan ecommerce melalui internet; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan
informasi terkait produk melalui jaringan telekomunkasi untuk kegunaan penjualan; layanan ritel online; penyediaan informasi
dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan
komersial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040292
: 15/06/2021 21:10:16
:
: PT. TOKORAME ANUGERAH SEJAHTERA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMP. TAMAN MANGU INDAH JL. BUNGA 6 BLOK. B7 NO. 2 RT.012 RW.006
KEL.PONDOK AREN KEC.PONDOK AREN, Kota Tangerang Selatan, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 18
: ===Barang-barang yang terbuat dari kulit imitasi kulit, yaitu, tas, pouch, dan tas jinjing untuk perangkat keras komputer,
perangkat penyimpanan komputer, tablet, smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Dompet antipencurian RFID; Dompet dengan RFID; Dompet kartu bisnis; Dompet paspor; Dompet terbuat dari fabrikasi lainnya; Dompet
tiket; Koper bagasi; Koper listrik; Koper robot; Koper yang dapat dibawa ke dalam kabin pesawat; Ransel, tas carry all dan tas
perjalanan; TAS PELANA; TEMPAT DUDUK LIPAT BERKAKI SATU SEPERTI TONGKAT; Tas Kulit; Tas kecil perlengkapan
kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas olahraga serbaguna; Tas organizer; Tas punggung;
Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual kosong; Tongkat; dompet; dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan
dari logam mulia; dompet dari logam mulia; dompet kartu; dompet kartu kredit [dompet]; dompet kartu kredit dari kulit; dompet
kartu kredit dengan pelindung RFID; dompet koin kecil; dompet kosmetik; dompet kulit; dompet kunci; dompet kunci dari kulit;
dompet kunci dari kulit imitasi; dompet saku; dompet serba guna [tas tangan]; dompet travel [tas]; dompet untuk dipasang
pada sabuk; eco-bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali]; galah atau tongkat untuk pendaki;
janome-gasa [Payung kertas Jepang]; karakasa [payung kertas Jepang]; koper; koper berpergian; koper besar; koper besar
dengan dua bagian; koper dokumen; koper gulung; koper kecil; koper kulit; koper troli; kotak topi dari kulit atau kulit imitasi;
kulit dan imitasi kulit; kulit imitasi; kulit imitasi dijual dalam jumlah besar; payung; payung golf; payung hujan; payung matahari;
payung pintar dengan sensor prakiraan cuaca bawaan; payung pintar yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi data
nirkabel; payung tahan hujan; payung teleskopik; payung teras; payung untuk anak-anak; pegangan untuk tongkat; penutup
kain untuk tas travel; penutup payung; penutup tahan air berbentuk khusus disesuaikan untuk melindungi ransel; ransel; ransel
[tas sekolah Jepang]; ransel dengan roda berputar; ransel kanvas; ransel kecil (daypack); ransel troli; ransel untuk pendaki
gunung; ransel yang menggunakan tali dengan sistem serut; sarung koper; tali pengikat koper; tas; tas alat dijual kosong; tas
alat kulit, kosong; tas alat, kosong; tas alat, kosong, untuk sepeda motor; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas
belanja; tas belanja beroda; tas belanja dengan roda terpasang; tas belanja kulit; tas belanja pakai ulang; tas bepergian; tas
berburu olahragawan; tas beroda; tas buku sekolah; tas cukur dijual kosong; tas gimnastik; tas hiking; tas holdalls untuk
pakaian olahraga; tas jala untuk belanja; tas jinjing belanjaan; tas kecil penyimpan surat dan dokumen; tas kecil untuk pria; tas
kerja; tas kunci; tas musik; tas olahraga; tas perhiasan dari bahan tekstil [kosong]; tas perjalanan; tas perlengkapan mandi
dijual kosong; tas pinggang; tas popok; tas pundak; tas rajutan; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas selempang untuk
menggendong bayi; tas suvenir; tas tangan; tas tangan untuk wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit

740
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imitasi; tas travel dengan pesawat terbang; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas troli; tas uang; tas untuk membawa
barang; tas untuk membawa sepatu; tas untuk payung; tas wanita; tas-tas kecantikan yang dijual kosong; tempat cek
berbentuk (bersifat) dompet; tongkat berkuda; tongkat gunung; tongkat hiking; tongkat jalan; tongkat joki; tongkat payung;
tongkat rotan; train case (tas); ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat mendaki gunung===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040293
: 15/06/2021 21:12:56
:
: PT Beluhdru Hayyalah Khatulistiwa

540 Etiket

: Komplek Sawangan Permai, Jalan Rajawali Blok E9 No.16 RT/RW 004/009, Kel.
Pasir putih, Kec.Sawangan,Depok, Jawa Barat, Kota Depok, Jawa Barat, 16519
:
:

: Merek Kata
: ARTEX
: Tidak Ada Terjemahan
: Warna Huruf: kuning kecoklatan tua/olive
Code warna: #85764F
: 3
: ===Krim untuk pijat; gel pijat, selain untuk keperluan medis; krim pijat, selain untuk keperluan medis; sediaan pijat tanpa
obat===
: DID2021040294
: 15/06/2021 21:14:26
:
: PT. TOKORAME ANUGERAH SEJAHTERA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMP. TAMAN MANGU INDAH JL. BUNGA 6 BLOK. B7 NO. 2 RT.012 RW.006
KEL.PONDOK AREN KEC.PONDOK AREN, Kota Tangerang Selatan, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 25
: ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Celana;
Celana jeans; Jaket Jeans; Pakaian Pria Jeans; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian wanita jeans; Rok Jeans; baju; baju kaos
[pakaian]; jaket [pakaian]; pakaian; pakaian, alas kaki, tutup kepala; rok; sepatu; sepatu gunung; sepatu sandal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040295
: 15/06/2021 21:16:36
:
: PT. SAPTA MULIA PUHAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Letkol Iskandar No. 05, Palembang, Sumatra Selatan, Kota Palembang, Sumatera
Selatan, 30124
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAXIMUS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - putih
: 6
: ===BAJA PENGIKIS GORESAN PADA PINTU; Baja Datar; Baja Lapis aluminium dan seng lembaran dan gulungan; Baja

740

Profil; Baja Profil H; Baja Profil I; Baja Profil L; Baja Profil U; Baja Profil WF; Baja Ringan; Baja Tulangan; Baja Tulangan
Polos; Baja Tulangan Ulir; Baja Tulangan dalam Bentuk Gulungan; Baja lapis seng; Baja lembaran dan gulungan lapis seng;
Baja ringan; Baja ringan seng; Barang-barang kecil dari perangkat keras logam, yaitu, mur, sekrup, baut, mesin cuci, pegas;
Batang baja; Baut jendela dari logam; Baut logam; Besi balut; Besi beton; Besi siku; Besi, kasar atau setengah dikerjakan;
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Bilah Baja Bulat; Engsel pintu dari logam; Gembok; Gembok dari logam, selain elektronik; Genteng metal Baja lembaran
dengan lapisan seng dan almunium; Hollow gypsum Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Kabel dan Kawat
Logam (Bukan untuk Listrik); Kawat besi; Kepala sumur di bawah laut dan peralatan terkait; Lembaran Logam/baja untuk Atap
Bangunan dengan lapisan seng dan almunium; Lembaran Logam/baja untuk Atap Bangunan dengan lapisan seng dan
almunium berwarna; Logam Untuk penutup lantai tersusun (baja ringan); Mur mata; PPGL Coil dari Baja lembaran dengan
lapisan seng dan almunium; Paku; Paku [brad] dari logam; Paku beton; Paku keling logam; Paku keling, kram dan paku
logam; Paku pasak dari logam; Paku payung [paku]; Paku potong; Paku tapal kuda; Panel baja lapis; Panel insulasi panas
terbuat dari pelat metal baja lapis paduan aluminium (Al) dan besi (Zinc) dengan lapisan busa Polietilena; Penutup atap dari
plat metal baja lapis paduan aluminium (Al) dan besi (Zinc) yang dilapisi panel insulasi busa Polietilena; Produk Baja Kanal U;
Produk Baja Lembaran; Produk Baja Siku Sama Kaki; Produk yang menawarkan aluminium CO2 Rendah pada produk
aluminium dan paduan aluminium serta billet, lempeng/lembar, batang logam pengecoran, batang logam dengan kemurnian
tinggi, tangkai; Profil u baja ringan; Profil z baja ringan; Rangka atap baja ringan; Roda Untuk Jendela; Roda jendela geser;
Roda perabot dari logam; Roda tempat tidur dari logam; Selongsong pipa dari logam untuk sumur minyak; Seng Gulung Baja
lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Seng plat; Seng roll galvanis; Sisipan mur dari logam biasa; TIANG LAMPU
BESI COR; TULANG KAWAT BAJA; Tombak (logam campuran antara tembaga dan seng); Tombol dari baja; Waje (Baja);
atap baja ringan; baja berlapis; baja beton; baja canai dingin gulungan; baja canai panas gulungan; baja ditempa; baja karbon;
baja kawat batangan; baja kawat paku; baja lembaran lapis seng; baja profil; baja ringan seng; baja rolled; baja slab; balok
besi atau baja; balok besi kasar (metalurgi); barang-barang dari besi; batang baja yang cerah; baut angkur dari logam; baut
cincin; baut kunci logam; baut logam; baut mata; baut terkunci logam; baut, flat; berlapis seng lembaran baja; besi; besi atau
baja skrap; besi beton; besi cor; besi dan baja; besi krom; bijih seng; chocks roda dibuat terutama dari logam; cincin mur
aluminium; digulung dan dikupas atau tanah tabung baja; engsel; engsel dari logam; engsel dari logam untuk kamar mandi;
engsel dari logam untuk pintu dan jendela; engsel jendela logam; engsel lantai logam; engsel pintu logam; gembok; gembok
logam; hollow baja ringan; ingot besi murni; kabel baja; kabel klem logam; kabel non-listrik dan kabel dari logam biasa; kabel
non-listrik dari logam biasa; kabel sling; kanal c baja ringan; kawat jemuran logam; kawat kabel logam; klem roda [sepatu];
klem roda logam; klip kabel logam; kunci gembok; lembaran baja galvanis; lembaran besi; mengikat sekrup logam untuk kabel;
mural genteng metal; mural logam; nok baja ringan; paku; paku keling logam; paku payung jok logam; pasir besi;
persimpangan dari logam untuk pipa, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; pipa baja; pipa besi cor; pipa
logam, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; rangka baja ringan untuk bangunan; reng baja ringan; seng;
seng dan paduan; strip gemuruh logam; talang baja ringan; unit pintu besi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040296
: 15/06/2021 21:22:55
:
: NURZAKIRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kampung Kramat RT. 009 RW. 006 Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13640
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CORATA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Deterjen bayi; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit,
toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak
bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Losion dan
spray untuk tubuh; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Minyak bayi; Parfum untuk bayi; Pembersih untuk mandi bayi; Perona
Pipi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun cream; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan tata rias wajah;
Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Spray wajah (kosmetik); Toner; bedak
bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak tabur; dasar bedak (kosmetik); deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak
untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut untuk bayi; kosmetik; kosmetik dan make-up;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer,
pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow),
pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim kecantikan; krim
kecantikan wajah dan tubuh; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; lipstik; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion mandi; lotion
untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk wajah; mandi busa bayi;
maskara; masker kecantikan; masker kecantikan wajah; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); oil
baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; parfum; pasta gigi bayi; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
pelembab tubuh; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; perekat untuk
bulu mata palsu, rambut dan kuku; pomade rambut; pomades untuk keperluan kosmetik; sabun non-obat untuk bayi; sabun
wajah; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sampo untuk bayi;
sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; serum rambut; serum untuk wajah
tidak mengandung obat; serum wajah; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; toner wajah; wax rambut===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021040297
: 15/06/2021 21:35:55
:
: MUHAMAD EPANDI

540 Etiket

: Komp. Ruko Lakota Blok B No. 05, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam
Kota,, Kota Batam, Kepulauan Riau
: Tubagus Muhammad Irham S.T.,
: Ruko Modern Land Blok AR No. 24, 3rd Floor Jl. Ruko Modern Land, Tangerang,
Kota Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BAKSO PSG PONDOK SAMBEL GREGET + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning, Merah
: 43
: ===Restoran Prasmanan; jasa restoran; warung yang menyediakan bakso===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040298
: 15/06/2021 21:38:54
:
: FERRY CHAN SAMAD

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: COCOBIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH dan PUTIH
: 30
: ===Biskuit Gabin (Kue tradisional); Dodol; Jenang; Panettone (roti manis); Wafer (kue); adonan puff pastry (roti); adonan
wafer; biskuit; cake frosting [icing]; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam
bentuk pasta; cupcake beku; dekorasi marzipan untuk kue; donat; kue gandum; kue millet; kue nougat; kue pastry; kue wafer
berlapis cokelat; kulit pastry puff (roti); matzo [roti tak beragi]; meringues (kue); mille-feuilles (kue); mirror icing [mirror glaze]
(sejenis kue); pancake; pane carasau [roti datar]; pretzel [roti berbentuk simpul]; roti multigrain; roti singkong [roti keju]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

540 Etiket

Jl. Martimbang Raya No.9A, Rt.004/Rw.005, Kelurahan.Gunung Kecamatan.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12120

: DID2021040299
: 15/06/2021 21:41:24
:
: PT Beluhdru Hayyalah Khatulistiwa

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Sawangan Permai, Jalan Rajawali Blok E9 No.16 RT/RW 004/009, Kel.
Pasir putih, Kec.Sawangan,Depok, Jawa Barat, Kota Depok, Jawa Barat, 16519
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: STOP ACTIVE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah; Hitam;
: 3
: ===kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; krim kaki tanpa obat; krim kulit; krim tubuh; sediaan perawatan
kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021040300
: 15/06/2021 21:46:15
:

540 Etiket

Halaman 261 dari 623

730

Nama Pemohon

: Alticor Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, United States
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PLANT TO TABLE BY NUTRILITE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 5
: ===Minuman kocok pengganti makanan untuk keperluan medis; bar energi suplemen gizi; bar pengganti makanan untuk
keperluan medis; campuran minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; energy
bar digunakan sebagai suplemen makanan; minuman energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau karbohidrat untuk
tujuan medis dan kesehatan; minuman suplemen diet; suplemen diet; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen
makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen makanan diet dalam sifat
campuran minuman bubuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040301
: 15/06/2021 21:49:11
:
: PT Gongsin Internasional Transindo

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Tentara Pelajar Km 7 Sedan, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik,
Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Jakpat
: Kecepatan Untuk Wawasan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Abu-abu, dan Putih
: 35, 9, 42
: ===Penelitain Perniagaan; Penyediaan informasi tentang survei kuesioner; Survei [jajak pendapat]; Survei untuk kepentingan
bisnis; jasa analisis pasar; jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa
kumpulan statistik untuk bisnis; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa untuk memperoleh statistik bisnis untuk
orang lain; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha dalam transaksi konsumen dan perilaku konsumen; melakukan
penelitian dan survei bisnis; melakukan studi pasar yang melibatkan jajak pendapat; melakukan studi pemasaran dan analisis
pasar; melakukan survei online; melakukan survei riset bisnis dan pasar; melakukan survei riset manajemen bisnis online;
penelitian dan survei bisnis; penyelenggaraan analisis bisnis survei riset pemasaran; penyelenggaraan survei riset pemasaran;
persiapan survei opini publik; survei opini publik; survei pasar, analisis dan penelitian===
===Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
alat dan instrumen survei; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; perangkat lunak aplikasi untuk telepon
seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler yang dapat di unduh===
===Portal web dan/ atau platform digital dengan tujuan komersil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, United States
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PLANT TO TABLE BY NUTRILITE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 29
: ===Biji yang dapat dimakan, diolah; Hasil produksi susu; Kacang olahan; Makanan (hasil) laut, tidak hidup; Makanan ringan

740

: DID2021040302
: 15/06/2021 21:59:33
:
: Alticor Inc.

540 Etiket

Halaman 262 dari 623

dan keripik berbahan dasar kentang; Minyak canola; Minyak yang dapat dimakan; Produk makanan vegetarian, yaitu,
pengganti daging dan ikan berbasis sayuran, pengganti telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang
digunakan sebagai pengganti susu; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan
atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; buah yang sudah diolah; campuran buah
kering; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; campuran makanan ringan yang terdiri
dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau kismis; campuran sup; daging; daging unggas segar; ikan, tidak hidup; keju;
makanan berbahan dasar sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan
ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang;
makanan ringan dan keripik berbahan dasar kedelai; makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran; makanan ringan
siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau
kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan
daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan
olesan, saus, keju; makanan siap saji terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah,
kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; minyak untuk makanan; minyak wijen; minyak zaitun untuk makanan;
sup; susu almon; susu berbahan dasar kacang; susu berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; susu gandum; susu kacang mete;
unggas, tidak hidup===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040303
: 15/06/2021 22:14:21
:
: PT Beluhdru Hayyalah Khatulistiwa

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Sawangan Permai, Jalan Rajawali Blok E9 No.16 RT/RW 004/009, Kel.
Pasir putih, Kec.Sawangan,Depok, Jawa Barat, Kota Depok, Jawa Barat, 16519
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WHITE QUEEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih;
: 3
: ===Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk pemutih kulit; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; krim pemutih kulit; krim
pemutih kulit wajah; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan yang tidak mengandung obatobatan untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk
pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung
obat-obatan]; sediaan pemutih kulit [kosmetik]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040304
: 15/06/2021 22:15:15
:
: HENDRA TETRA PUTRA RYO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: THE GOLF RESIDENCE NO. 131 MODERNLAND, CIPETE, PINANG, Kota
Tangerang, Banten
: Igor Renjana Purwadi S.H.
: Jalan BHP Raya Perum Taman Permata Kav. 29B Ciracas, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RYO HOME
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: EMAS DAN BIRU TUA
: 21
: ===Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga; sisir; cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan plastik;
sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring; wadah sikat gigi; spons mandi; toilet kecil untuk anak-anak, semua
barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris
boneka; Panci anti lengket (Teflon); Peralatan makan, peralatan masak dan wadah untuk keperluan dapur atau rumah tangga;
Piring; Piring makan; Teko teh; Tumbler [gelas minum]; Tutup gelas plastik berbentuk datar; Wadah untuk keperluan rumah
tangga, dapur dan memasak; alat dapur yang dioperasikan dengan tangan untuk mencacah makanan; cetakan [peralatan
dapur]; corong untuk penggunaan dapur; garpu penyajian pasta; garpu saji; gelas [wadah minuman]; gelas kaca; gelas
minuman; gelas plastik; gelas teh; kain lap piring; kasing sumpit; layar percikan untuk penggunaan dapur; mangkuk saji;
mangkuk sup; panci kaca; panci masak logam; panci panggangan; panci penggorengan; panci susu; panci untuk digunakan
dengan kompor induksi; panci wajan; parut untuk penggunaan dapur; penapis untuk keperluan dapur; penekan bawang putih
[peralatan dapur]; penekan bawang putih yang dioperasikan dengan tangan [peralatan dapur]; penggiling, [peralatan dapur]
yang dioperasikan dengan tangan; penghancur untuk penggunaan dapur, non-listrik; penutup makanan silikon dapat
digunakan kembali; peralatan dan wadah untuk keperluan rumah tangga dan dapur; peralatan dapur; peralatan dapur dari

740

Halaman 263 dari 623

logam mulia; peralatan dapur, bukan dari logam mulia; peralatan rumah tangga dan dapur; perkakas-perkakas kecil dan
wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan dari sepihan logam
mulia); piring kaca; piring teh; piring untuk hidangan; rak pengeringan piring; rolling pin untuk penggunaan dapur; saringan
untuk penggunaan dapur; sarung tangan untuk di dapur; sendok berlubang [peralatan dapur]; sendok kayu [peralatan dapur];
sendok pencampur [peralatan dapur]; skimmer untuk penggunaan dapur; spatula untuk penggunaan dapur; spons dapur;
sumpit; talenan dari plastik; talenan kayu untuk penggunaan dapur; talenan untuk dapur; tatakan gelas dari keramik; teko;
teko, bukan dari logam mulia; tempat sumpit; toples dapur; turners [peralatan dapur]; wadah plastik untuk penggunaan
dapur===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040305
: 15/06/2021 22:32:42
:
: PT. MEGAH ASRI BUSANA INTERNASIONAL

540 Etiket

: Ruko Batununggal Indah No. 70 Lt.3, R.03, RT.003, RW.005, Kel. Mengger, Kec.
Bandung Kidul, Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Ricky Firmansyah Djong S.H.,
: Jl. Rawa Selatan 1 No. 38. RT. 007, RW. 004, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOVELLA ARMANI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 24
: ===Alas piring dari bahan tekstil; Handuk; Kain Batik; Kain Ikhram; Kain Ulos; Kain jok; Kain sarung; Sarung bantal; Sarung
bantal sofa; Sarung kasur; Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut); bahan tekstil; bed
cover; bed cover kertas; bedcover berlengan; gorden kecil terbuat dari bahan tekstil; handuk anak-anak; handuk berkerudung;
handuk dari tekstil; handuk kamar mandi dari tekstil; handuk katun; handuk mandi; handuk microfiber; handuk tangan dari
tekstil; handuk tekstil untuk digunakan di toko tukang cukur; kain benang wol; kain biliar; kain bukan tenunan dan kain kempa;
kain chenille; kain dan barang tekstil untuk sprei; kain denim; kain flanel; kain kasa; kain krep; kain lakan; kain linen untuk
bordir; kain minyak; kain muslin; kain nilon; kain pashmina; kain piyama; kain poliester; kain rajutan; kain rami; kain rayon; kain
renda; kain sarung; kain sarung batik; kain satin; kain serat semi-sintetis; kain spandek; kain tahan air digunakan dalam
pembuatan sarung tangan; kain tekstil bukan tenunan; kain tekstil microfiber; kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kain
tenun; kain wol; kain zephyr; kain*; kelambu kain; label kain perekat diri; lapisan tekstil untuk pakaian; permadani tekstil;
saputangan tekstil; sarung bantal; sarung bantal anak-anak; sarung guling; sarung kain yang tidak pas untuk perabotan;
sarung tangan mandi; sarung tangan untuk mencuci; selimut; selimut bayi; selimut futon kertas [pas atau tidak terpasang];
selimut penutup; selimut tempat tidur; selimut tempat tidur terbuat dari katun; selimut tempat tidur terbuat dari wol; selimut
tempat tidur yang terbuat dari serat buatan; selimut tidur; set sprei; sprei; sprei anak-anak; sprei bayi; sprei kertas; sprei
terbuat dari bahan tekstil non-woven; sutra [kain]; table runner dari plastik menjadi pengganti tekstil; tekstil dan pengganti
tekstil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040306
: 15/06/2021 22:35:33
:
: Bahwan Lifestyle L.L.C

540 Etiket

: Opus Tower, Business Bay, Office B1601, Business Bay, Dubai,
United Arab Emirates – PO BOX 500061
: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
: SKC Law, Suite 6, 29th floor, Axa Tower - Kuningan City,
Jalan Prof Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: OJAR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 3
: ===Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu;
antiperspiran [perlengkapan mandi]; astringen untuk keperluan kosmetik; balsem, selain untuk keperluan medis; bedak talek;
bedak talek untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; cat kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; dandan; deodoran untuk
manusia atau untuk hewan; dupa; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis;
glitter kuku; grease untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kondisioner rambut; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; krim kosmetik; lipstik; losion rambut; losion setelah bercukur; lotion untuk
keperluan kosmetik; make-up bedak; maskara; masker kecantikan; minyak Kolonyo; minyak aromaterapi; minyak untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; parfum; pasta gigi tanpa obat; pena cat kuku remover; penghilang cat
kuku; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; perekat untuk keperluan

Halaman 264 dari 623

kosmetik; pewarna kosmetik; pewarna rambut; pewarna-pewarna rambut; potpourris [wewangian]; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; sabun cukur; sabun deodoran; sachet untuk linen wangi; sampo; sediaan cukur;
sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan kolagen untuk keperluan
kosmetik; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan meluruskan rambut;
sediaan menghapus make-up; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang warna; sediaan perawatan kecantikan;
sediaan perawatan kuku; sediaan tata rias; semprotan rambut; shampoo kering; stiker nail art; tempat lipstik; tisu yang diresapi
dengan losion kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wewangian, minyak esensial===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040307
: 15/06/2021 22:38:09
:
: PT Beluhdru Hayyalah Khatulistiwa

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Sawangan Permai, Jalan Rajawali Blok E9 No.16 RT/RW 004/009, Kel.
Pasir putih, Kec.Sawangan,Depok, Jawa Barat, Kota Depok, Jawa Barat, 16519
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: URENOL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 5
: ===Sediaan farmasi untuk hyperplasia prostat jinak; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi rasa sakit; Sediaansediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk
tujuan perawatan kesehatan; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; jamu untuk membantu melancarkan buang air kecil;
kapsul tambahan herbal pria; makanan/minuman suplemen kesehatan; obat-obatan herbal; sediaan dan substansi farmasi
termasuk sediaan analgesik, antipiretik dan anti-radang; suplemen diet herbal; suplemen herbal; suplemen nutrisi ekstrak
herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040308
: 15/06/2021 22:39:42
:
: WEI REN JIE

540 Etiket

: GIRI LOKA II BLOK T. 5 RT/RW. 005/002 KEL. LENGKONG WETAN, KEC.
SERPONG TANGERANG SELATAN 15322 BANTEN - INDONESIA, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15322
: Kiki Putri Rezeki S.E.,M.M
: FAZKI CONSULTANT & PARTNERS Jl. Al-Hikmah No 34 Rt.002 Rw.002 Kelurahan
Pondok Jaya, Kec. Sepatan, Tangerang 15520

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HI-PLUS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam.
: 17
: ===Adhesive aluminium foil selain untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah-tangga/ medis; Adhesive film selain untuk
keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga/ medis; Bahan berserat diresapi dalam lembaran, piring, dan gulungan untuk
membuat sol bagian dalam, penghitung, sol tengah, potongan jari kaki, dan komponen sepatu; Bahan dari karet untuk
vulkanisir ban; Bahan isolasi dari plastik; Bahan kain tahan api untuk isolasi; Bahan pengepak [bantalan, isian] dari karet atau
plastik; Bahan penyegel, khususnya cairan penyegel untuk pompa vakum; Bahan peredam bunyi/suara dari rock wool bukan
untuk keperluan bangunan; Bahan perlindungan permukaan plastik yang dilaminasi dalam sifat plastik termoset yang
dilaminasi yang diperkuat dengan bahan berserat untuk pelapisan permukaan kerja yang terbuat dari kayu atau plastik; Bahan
polimer berlapis dalam lembaran, pelat dan gulungan untuk digunakan sebagai sol bagian dalam, penghitung, sol tengah,
potongan jari kaki dan komponen sepatu; Bahan polimer yang disinter untuk digunakan sebagai sol dalam, penghitung, sol
tengah, potongan jari kaki dan komponen sepatu; Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Bahan-bahan
penyekat terbuat dari atas dasar kertas, karton atau selulosa untuk penyediaan penyekatan arus panas untuk bahan-bahan
peka temperatur selama perjalanan (transport); Batang dan palang plastik ; Busa Polietilen; Busa berperekat selain untuk
keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga/ medis; Busa foam berbahan dasar polyethylene; Busa untuk Kasur; Cincin-O;
Damar buatan (produk setengah jadi); Film kopolimer untuk digunakan dalam aplikasi industri dan komersial; Film plastik
pelindung untuk badan mobil.; Film plastik untuk kaca arsitektur; Film plastik untuk menghalau infra merah dan ultraviolet; Foil
selulosa yang diregenerasi, selain untuk pembungkus; Isolasi Pipa AC (Duct tape lem dan non lem); Isolasi listrik (duct tape);
Isolator termal dan akustik untuk semua jenis bangunan; Karet gelang untuk industri; Karet kolor; Karet untuk Pembungkus
mesin cetak; Karet yang belum diproses dan setengah diproses, getah perca, getah, asbes, mika; Kertas kondensor;
Komposisi boiler untuk mencegah radiasi panas; Komposisi plastik untuk mencegah radiasi panas; Lakban aluminium foil;
Lapisan film/plastik pengaman untuk mobil; Lapisan penyaring terutama terdiri dari cetakan plastik injeksi; Lapisan penyaring
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terutama terdiri dari polimer atau plastik; Lapisan plastik bukan untuk pembungkus; Lapisan plastik untuk keperluan pertanian;
Lapisan tipis (film) plastik setengah diolah untuk penggunaan industri makanan dan industri umum; Lapisan tipis (film) plastik
untuk penggunaan komersial dan industri; Lapisan tipis (films) nilon selain untuk pembungkus; Lapisan tipis (films) plastik
sebagai barang setengah jadi untuk diproses lebih lanjut dalam industri; Lapisan tipis (films) plastik setengah diolah; Lapisan
tipis (films) plastik untuk dicetak; Lapisan tipis (films) poliamida selain untuk pembungkus; Lapisan tipis (films) poliester selain
untuk pembungkus; Lem Silicon Gasket Kendaraan Bermotor; Lembar plastik pvc; Lembaran mulsa plastik untuk keperluan
pertanian; Lembaran plastik untuk keperluan pertanian; Marking tape selain untuk alat tulis menulis/ rumah tangga/ medis;
Membran untuk atap menggunakan papan, atap, dinding, jalan dan semua jenis aplikasi dalam bangunan dan teknik sipil;
Mika lembaran; Oli seal klep; Oli seal shock; PVC tape; Papan (dari plastik); Papan berlaminasi (dari plastik); Papan plastik
yang diperkuat dengan fiber; Pelapis anti gores; Pelapis meja; Pelapis plastik; Penghalang anti polusi yang mengambang;
Perekat lembaran tipis plastik untuk penggunaan industri dan komersial; Permukaan lapisan penyaring terutama terdiri dari
cetakan plastik injeksi; Permukaan lapisan penyaring terutama terdiri dari polimer atau plastik; Pernis pelapis aliran listrik
(pelapis untuk motor elektrik); Pita perekat reflektif untuk keperluan industri; Pita dan strip plastik (sebagai bahan); Pita untuk
penyekat pada ulir pipa; Plastik anti gores; Plastik pelindung permukaan agar tidak gores (premasking tape); Plastik senyawa
daur ulang;; Plastik setengah diolah dalam bentuk film; Plastik setengah diolah dalam bentuk lapisan tipis; Plastik setengah
jadi dalam bentuk lembaran, membran, kaset dan pelat untuk kedap air dan isolasi termal dan suara untuk semua jenis
bangunan; Produk plastik setengah dikerjakan; Produk plastik setengah diproses untuk manufaktur; Protection tape; Resin
poliamida setengah diolah; Resin polimer setengah diolah; Resin sintetis setengah diolah; Resin termoplastik terproses
(produk setengah jadi); Sambungan untuk pipa, bukan dari logam; Selang Angin; Selang LPG; Selang PE; Selang PU; Selang
PVC; Selang benang; Selang karet untuk ac mobil; Selang kawat; Selang spiral air; Selongsong karet sintetis untuk pipa;
Selongsong karet sintetis untuk tabung; Serat plastik bukan untuk penggunaan dalam tekstil; Serat plastik, bukan untuk
penggunaan tekstil; Solasi ban untuk kabel listrik; Tabung fleksibel bukan dari logam; Tutup dari karet (rubber lids and caps)
untuk wadah kemasan industri; alat kelengkapan pipa berbentuk mawar bukan dari logam; alat kelengkapan pipa terutama
terdiri dari plastik; alat kelengkapan pipa udara tekan, bukan dari logam; alat kelengkapan selang, bukan dari logam; alat
kelengkapan, bukan dari logam, untuk pipa; alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk pipa fleksibel; alat kelengkapan, bukan
dari logam, untuk pipa kaku; alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk pipa udara tekan fleksibel; alat kelengkapan, bukan
dari logam, untuk saluran udara terkompresi; alumunium Foil Sebagai Bahan Isolasi; amplop karet untuk kemasan; asbes;
asbes untuk digunakan dalam manufaktur kampas rem; asbes, belum diproses; asbes, mentah; asbes, setengah jadi; bafel
akustik untuk keperluan peredam suara; bahan bantalan karet untuk pengiriman kontainer; bahan campuran penyegel untuk
sambungan; bahan insulasi bangunan; bahan insulasi busa untuk digunakan dalam bangunan dan konstruksi; bahan isolasi;
bahan isolasi akustik; bahan isolasi dari plastik; bahan isolasi fiberglass untuk bangunan; bahan isolasi listrik; bahan isolasi
serat kaca untuk digunakan dalam konstruksi; bahan isolasi termal; bahan isolasi untuk bangunan; bahan isolasi untuk
pendingin udara; bahan isolasi untuk pesawat terbang; bahan isolasi untuk pipa; bahan isolasi untuk pipa dan tangki bawah
tanah; bahan isolasi yang terbuat dari busa polietilen; bahan isolasi yang terbuat dari busa poliuretan; bahan isolasi, lakban,
opp packing tape, kertas isolasi, kain isolasi, plastik isolasi, foam tape, double tape (semuanya untuk industri); bahan kampas
rem, sebagian diproses; bahan karet untuk vulkanisir ban; bahan kedap suara; bahan kedap suara untuk bangunan; bahan
kemasan plastik untuk pengiriman kontainer; bahan lembaran plastik untuk digunakan dalam manufaktur; bahan lembaran
plastik untuk digunakan dalam manufaktur countertops; bahan mendempul; bahan non-anyaman dalam lembaran, pelat, dan
gulungan untuk membuat sol bagian dalam, penghitung, sol tengah, potongan jari kaki, dan komponen sepatu; bahan nonkonduktif untuk menahan panas; bahan padding dari karet; bahan padding dari karet atau plastik; bahan padding dari plastik;
bahan padding dari plastik untuk pengiriman kontainer; bahan pengemas karet untuk pengiriman kontainer; bahan pengepak,
pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik dengan fungsi
bahan pengganjal/bantalan; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik untuk kursi/tempat duduk, kasur,
bantal (cushions), bantal lantai Jepang (Japanese floor cushions), bantal (pillows) dan tikar; bahan pengepak, pengganjal,
pengisi dan bantalan dari plastik untuk penahan benturan/peredam kejut; bahan pengisi dari karet atau plastik; bahan penguat,
bukan dari logam, untuk pipa; bahan penyaringan dari busa setengah jadi dari plastik; bahan penyaringan film setengah jadi
dari plastik; bahan penyaringan serat gelas; bahan penyegel untuk membuat tahan/anti air; bahan penyegel untuk membuat
tahan/anti debu; bahan penyekat lem; bahan peredam bunyi/suara dari rock wool bukan untuk keperluan bangunan; bahan
perlindungan permukaan plastik laminasi dalam sifat plastik thermosetting laminasi diperkuat dengan bahan berserat untuk
lapisan permukaan laminasi tekanan tinggi; bahan perlindungan permukaan plastik laminasi dalam sifat plastik thermosetting
laminasi diperkuat dengan bahan berserat untuk pelapisan ujung tepi, band tepi dan papan pinggir; bahan yang digunakan
untuk melakukan proses menyekat pintu dan jendela; bahan yang digunakan untuk melakukan proses menyekat pintu dan
jendela gedung bukan dari logam; bahan yang digunakan untuk melakukan proses menyekat pintu dan jendela mobil; bahanbahan untuk isolasi, isolasi panas dan isolasi suara; balata; bantal penyerap minyak karena mengandung tumpahan minyak;
bantalan dari karet penahan benturan / peredam kejut; bantalan penyerap minyak karena mengandung tumpahan minyak;
batu tulis asbes; benang asbes, bukan untuk penggunaan tekstil; benang berlapis karet, bukan untuk penggunaan tekstil;
benang dan benang karet tertutup, bukan untuk penggunaan tekstil; benang dari bahan plastik, selain untuk penggunaan
tekstil; benang elastis, selain untuk penggunaan tekstil; benang karet atau plastik, bukan untuk penggunaan tekstil; benang
karet dan benang karet tertutup, bukan untuk penggunaan tekstil; benang karet tertutup, bukan untuk penggunaan tekstil;
benang karet, selain untuk penggunaan tekstil; benang plastik untuk disolder; benang serat regenerasi, bukan untuk
penggunaan tekstil; benang tenun asbes (asbestos yarn); benang tenun dan benang serat kimia (chemical fiber yarn and
thread) bukan untuk pemakaian tekstil; benang tenun dan benang serat kimia (chemical fiber yarn and thread), bukan untuk
pemakaian tekstil; berhenti karet; bubuk asbes; bulu kempa asbes; bulu kempa isolasi; bumper dok karet; bumper karet untuk
bongkar muat dermaga; busa; busa dibentuk untuk kemasan; busa isolasi untuk digunakan dalam bangunan dan konstruksi;
busa lembaran poliuretan untuk digunakan sebagai insulasi bangunan; busa lembaran untuk digunakan sebagai insulasi
bangunan; busa poliuretan low-density untuk isolasi; busa poliuretan low-density untuk kemasan; butiran karet untuk
digunakan sebagai penutup tanah untuk taman bermain; cakram logam penyerap suara; cat isolasi; cetakan ebonit; cincin dari
karet; cincin karet untuk digunakan sebagai segel sambungan pipa; cincin kedap air; cincin kedap air untuk pipa ledeng; cincin
logam untuk digunakan sebagai segel sambungan pipa; cincin paking; cincin penyegel; cincin sambungan gasket, bukan
logam; cincin tutup (washers) dari karet atau serat yang divulkanisasi; cincin yang terbuat dari karet atau karet vulkanisir yang
digunakan dalam perangkat mekanis; cincin yang terbuat dari karet yang digunakan dalam perangkat mekanis; cincin yang
terbuat dari serat vukanisir yang digunakan dalam perangkat mekanis; damar buatan (produk setengah jadi); dempul dinding;
dielektrik [isolator]; ebonit; fiberglass untuk isolasi; filamen akrilonitril butadiena styrene [ABS] semi-dikerjakan untuk
digunakan dalam pencetakan 3D; filamen asam polilaktat [PLA] semi-dikerjakan untuk digunakan dalam
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pencetakan 3D; filamen plastik untuk pencetakan 3D; filamen termoplastik semi-kerja untuk digunakan dalam pencetakan 3D;
film PVC dengan perekat untuk membungkus kendaraan komersial untuk keperluan iklan atau promosi lainnya; film antidazzle untuk windows [film berwarna]; film anti-silau untuk jendela; film mulsa; film plastik; film plastik berwarna untuk
digunakan pada jendela kendaraan; film plastik berwarna untuk digunakan pada windows; film plastik biodegradable untuk
keperluan pertanian; film plastik dengan fungsi optik untuk pelat polarisasi (polarizing plates) atau panel sentuh; film plastik
laminasi untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik laminasi untuk digunakan pada windows; film plastik reflektif
untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik reflektif untuk digunakan pada windows; film plastik setengah jadi dari
bahan penyaringan/filtrasi.; film plastik untuk digunakan dalam kertas laminasi; film plastik untuk keperluan pengemasan,
bantalan atau isian; film plastik untuk label pada botol PET; film plastik, selain untuk pembungkus dan pengemasan; film
plastik, selain untuk pengemasan; film polimer untuk digunakan dalam manufaktur; film polimer untuk digunakan dalam
manufaktur sirkuit elektronik; film poliuretan untuk digunakan dalam menyegel dan mengisolasi bangunan; film poliuretan
untuk digunakan sebagai insulasi bangunan; film poliuretan untuk digunakan sebagai penghalang kelembaban; film poliuretan,
selain untuk pembungkus; film polypropylene, selain untuk pembungkus; film selulosa asetat digunakan sebagai bahan
kemasan; film selulosa asetat, selain untuk pembungkus; film vinil uretan yang menutupi bagian luar mobil; flensa dari plastik;
foil logam untuk insulasi; foil logam untuk insulasi bangunan; foil logam untuk isolasi; ganjalan pintu dari karet; gasket; gasket
berbentuk spiral, bukan logam; gasket dari logam; gasket pelindung interferensi elektromagnetik; gasket, bukan dari logam;
getah perca; getah perca, belum diproses; getah perca, mentah; getah perca, setengah dikerjakan; getah, mentah; getah,
mentah atau setengah dikerjakan; getah, setengah dikerjakan; getah, tidak diproses; hambatan uap berlapis; isolasi bahan
tahan api; isolasi busa dalam bentuk balok; isolasi membran kedap air; isolasi plester; isolator; isolator akustik; isolator listrik;
isolator listrik terbuat dari bahan keramik; isolator listrik terbuat dari karet; isolator listrik terbuat dari mika; isolator untuk kabel;
isolator untuk rel kereta api; isolator untuk sumber listrik; jaket isolasi untuk pipa; jaket isolasi untuk pipa industri; jaring asbes
(asbestos nets); jembatan kabel karet untuk melindungi kabel; kaca busa untuk bangunan; kaca busa untuk digunakan
sebagai bahan isolasi; kaca busa untuk digunakan sebagai bahan isolasi untuk bangunan; kain asbes; kain fiberglass untuk
insulasi bangunan; kain fiberglass untuk isolasi; kain isolasi; kantong karet untuk kemasan; kantong penyimpanan makanan
dari plastik untuk penggunaan industri; karet Isobutilena Isoprena; karet Isobutilena Isoprena terhalogenasi; karet akrilik; karet
alam; karet alam dengan grade SIR (Standard Indonesian Rubber) 10; karet busa; karet busa sel tertutup untuk meredam
suara; karet cair; karet etilena propilena; karet isolator getaran; karet lateks untuk digunakan dalam manufaktur; karet mentah;
karet nitril; karet polisulfida; karet remah untuk kendaraan bermotor; karet silikon; karet sintetis; karet sintetis tidak diawetkan
untuk digunakan dalam manufaktur; karet sintetis untuk digunakan dalam manufaktur; karet stirena-butadiena; karet
terklorinasi; karet untuk digunakan dalam manufaktur; karet yang belum diproses dan setengah diproses, getah perca, getah,
asbes, mika, dan pengganti semua bahan ini; karet yang diperbaiki ulang; karet, mentah; karet, mentah atau setengah
dikerjakan; karet, setengah dikerjakan; karet, tidak diproses; katup karet; katup karet atau serat vulkanisir; katup karet atau
serat vulkanisir, selain bagian dari mesin; katup karet india atau serat vulkanisir; katup serat vulkanisir; kecapi; kemasan tahan
air; kenop jendela dari karet; keping karet untuk digunakan sebagai penutup tanah untuk taman bermain; kertas asbes; kertas
isolasi; kertas kondensor (condenser paper); kertas untuk kapasitor listrik; klak klep karet; komposisi bahan yang digunakan
untuk melakukan proses menyekat pintu dan jendela; komposisi kimia untuk memperbaiki kebocoran; komposisi kimia untuk
memperbaiki kebocoran pada sistem pendingin mobil; komposisi kimia untuk memperbaiki kebocoran pada sistem power
steering mobil; komposisi kimia untuk memperbaiki kebocoran pada sistem rem mobil; komposisi untuk mencegah radiasi
panas; konektor pipa non-logam; konektor, bukan dari logam, untuk pipa; kopling dan sambungan pipa bukan dari logam;
kopling dan sambungan pipa non-logam; kopling pipa dan sambungan pipa dari polietilen; kopling, bukan dari logam, untuk
pipa fleksibel; kopling, bukan dari logam, untuk pipa kaku; kopling, bukan dari logam, untuk selang api; lakban; lakban selain
untuk keperluan alat tulis menulis/ rumah tangga/ medis; lakban untuk pengepakan; lakban untuk perekat selang pendingin
udara; lapisan kopling; lapisan tipis (film) plastik setengah diolah untuk penggunaan industri makanan dan industri umum;
lapisan tipis (film) plastik untuk penggunaan komersial dan industri; lapisan tipis (films) nilon selain untuk pembungkus; lapisan
tipis (films) plastik sebagai barang setengah jadi untuk diproses lebih lanjut dalam industri; lapisan tipis (films) plastik untuk
dicetak; lapisan tipis (films) plastik untuk keperluan industri sebagai bahan pelindung; lapisan tipis (films) poliamida selain
untuk pembungkus; lapisan tipis (films) poliester selain untuk pembungkus; lapjsan tipis (films) plastik setengah diolah; larutan
karet; lateks [karet]; lateks [karet] untuk keperluan industri; lembar asbes; lembar viscose untuk keperluan pengepakan,
bantalan atau isian; lembar viscose, selain untuk pembungkus; lembaran akrilik untuk digunakan dalam manufaktur; lembaran
grafit untuk isolasi; lembaran karet untuk keperluan pengepakan; lembaran karet untuk tujuan isolasi; lembaran karet untuk
tujuan penyegelan; lembaran perekat plastik bening untuk menghilangkan dan melaminasi label pada botol; lembaran plastik;
lembaran plastik berlapis perekat untuk digunakan dalam manufaktur; lembaran plastik berlapis perekat untuk digunakan
dalam pembuatan grafik iklan, papan tanda/sign, label, dan dekorasi; lembaran plastik berperekat untuk digunakan di pabrik;
lembaran plastik dengan sambungan khusus; lembaran plastik untuk digunakan sebagai membran untuk keperluan kedap air;
lembaran plastik, selain untuk pembungkus; lembaran resin akrilik untuk digunakan dalam manufaktur kaca laminasi;
lembaran resin sintetis; lembaran resin sintetis konduktif; lembaran selulosa yang diregenerasi, selain untuk pembungkus;
lembaran tipis plastik dengan perekat untuk digunakan dalam pembuatan label dan papan nama yang tahan lama;
mendukung pipa terisolasi, bukan dari logam; menyegel gasket dari logam; mika, belum diproses; mika, mentah; mika, mentah
atau sebagian diproses; mika, setengah dikerjakan; minyak isolasi; minyak isolasi untuk transformator; packing; paking asbes;
paking sambungan; paking sambungan untuk pipa; panel logam penyerap suara; papan asbes; papan asbes asbes; patung
karet; patung-patung yang terbuat dari karet; pelat logam penyerap suara; pelet polystyrene diekstrusi; pelet polystyrene
diekstrusi untuk kemasan; pengepakan asbes untuk katup; pengepakan asbes untuk piston; pengepakan busa dalam bentuk
lembaran; pengepakan grafit untuk gasket; pengepakan grafit untuk katup; pengepakan grafit untuk pompa; pengepakan,
penghentian dan bahan isolasi; pengisi pengisi ekspansi untuk perkerasan; pengisi sendi ekspansi; pengisi untuk sambungan
panel dan lapisan industri yang terbuat dari senyawa dari mineral non-logam untuk isolasi panel eternit; penopang busa untuk
rangkaian bunga [produk setengah jadi]; penutup asbes; penutup isolasi untuk mesin industri; penutup kulit untuk insulasi
suara; penutup sambungan isolasi untuk kabel listrik; penyegel perekat untuk penggunaan umum; penyekat sambungan pipa;
penyumbat karet; perekat lapisan karpet; pernis isolasi; pintal serat poliester, selain untuk penggunaan tekstil; pipa fleksibel,
bukan dari logam; pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam; pipa gasket; pipa plastik fleksibel untuk keperluan pipa
ledeng; pipa plastik fleksibel untuk membawa gas alam; pipa selang kanvas; pita (ban) isolasi; pita elastomer perekat untuk
penempatan ke perangkat elektronik untuk mencegah tergelincir; pita isolasi; pita isolasi listrik fiberglass; pita kamuflase yang
digunakan dalam berburu; pita kemasan berperekat, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga;
pita kemasan perekat, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga; pita listrik; pita penyambungan
foto; pita perekat (seal tape); pita perekat elastomer untuk penempatan ke sepeda motor, kendaraan segala medan, dan
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sepeda untuk mencegah pengendara tergelincir; pita perekat untuk keperluan industri; pita perekat untuk penggunaan industri
dan komersial; pita perekat, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga; pita perekat-diri, selain alat
tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga; pita sambungan drywall; pita sambungan pipa; pita segel yang
terbuat dari karet; pita segel yang terbuat dari plastik; plastik dalam bentuk yang diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur;
plastik dalam bentuk yang diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur lebih lanjut; plastik dan resin dalam bentuk yang
diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk balok untuk digunakan dalam manufaktur;
plastik diekstrusi dalam bentuk batang untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk batangan untuk
digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk lembaran untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi
dalam bentuk pelet untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk tabung untuk digunakan dalam
manufaktur; plastik setengah diolah dalam bentuk lapisan tipis; plastik yang setengah diolah dan zat-zat plastik; plester anti
selip untuk roda ban; polimer elastomer dalam bentuk balok untuk digunakan dalam manufaktur; polimer elastomer dalam
bentuk lembaran untuk digunakan dalam manufaktur; polypropylene foil, selain untuk pembungkus; produk plastik setengah
dikerjakan (plastic semi-worked products); produk polytetrafluoroethylene yang dicetak setengah jadi; rekaman gaffer; resin
akrilik, setengah diproses; resin buatan dalam bentuk balok untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin
buatan dalam bentuk batang untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk batangan
untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk lembaran untuk digunakan dalam
manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk pelet untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah
jadi]; resin buatan dalam bentuk tabung untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk
yang diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur; resin buatan dalam bentuk yang diekstrusi untuk keperluan industri umum;
resin buatan, setengah jadi; resin elastomer termoplastik dalam bentuk pelet untuk digunakan dalam manufaktur; resin polimer
termoplastik semi-diproses untuk digunakan dalam manufaktur; resin polimer termoplastik semi-diproses untuk digunakan
dalam manufaktur kateter balon; resin setengah diproses; resin sintetis termoplastik, semi-diproses; resin sintetis, setengah
diproses; resin termoplastik yang diperkuat dengan serat alami [produk setengah jadi]; revetment kedap air untuk perlindungan
fondasi; rock wool (serat mineral ringan yang terbuat dari bahan dasar bebatuan, yang dirancang sebagai bahan peredam
suara, isolasi
erhadap panas, dan dapat juga digunakan sebagai media tanam hidroponik); saluran plastik fleksibel untuk digunakan
dengan mesin pengeluaran minuman; saluran plastik fleksibel untuk keperluan pipa ledeng; sambungan dan sambungan pipa,
bukan dari logam; sambungan ekspansi yang terbuat dari bahan material asbestos, silikon cloth yang berfungsi untuk saluran
pipa dan perpipaan; sambungan ekspansi yang terbuat dari karet; sambungan fleksibel (bukan dari logam); sambungan pipa
dari karet; sambungan pipa ekspansi dari kain atau serat; sambungan pipa, bukan dari logam; sambungan silinder;
sambungan, bukan dari logam, untuk pipa; sambungan, bukan dari logam, untuk pipa fleksibel; sarung pipa, bukan dari logam;
sarung tangan isolasi; sealant digunakan untuk kendaraan bermotor; sealing strip terbuat dari karet sintetis; segel berikat;
segel dinamis; segel enkapsulasi non-logam; segel karet untuk toples; segel komposit; segel logam untuk mencegah
kebocoran cairan; segel logam untuk mencegah kebocoran gas; segel logam untuk pipa; segel minyak; segel minyak nonlogam; segel minyak untuk kendaraan; segel non-logam [selain perangko]; segel non-logam berbentuk V; segel non-logam
untuk akumulator piston hidrolik; segel non-logam untuk digunakan dalam bejana bertekanan enamel; segel non-logam untuk
digunakan dalam bejana tekan berlapis kaca; segel non-logam untuk kabel; segel non-logam untuk kompor bertekanan; segel
non-logam untuk mencegah kebocoran cairan; segel non-logam untuk mencegah kebocoran gas; segel non-logam untuk
peredam kejut; segel non-logam untuk pipa; segel non-logam untuk pipa gas; segel non-logam untuk rakitan manhole; segel
non-logam untuk saluran; segel non-logam untuk sambungan; segel non-logam untuk suspensi pneumatik; segel piston nonlogam; segel statis; segel untuk koneksi pipa; selang air; selang bahan bakar minyak, bukan dari logam; selang bahan tekstil;
selang hidrolik dari karet; selang hidrolik plastik; selang industri dari plastik; selang irigasi; selang karet industri; selang karet
untuk digunakan dengan peralatan pengelasan; selang karet untuk keperluan pertanian; selang karet untuk pendingin udara;
selang kompresor udara; selang lentur untuk membawa cairan; selang lentur, bukan dari logam; selang penghubung untuk
injektor bahan bakar kendaraan; selang penghubung untuk radiator kendaraan; selang penyiraman; selang plastik fleksibel
untuk digunakan dengan sistem ventilasi; selang plastik untuk keperluan pertanian; selang plastik untuk kolam renang; selang
plastik untuk pendingin udara; selang plastik untuk penggunaan pipa; selang taman; selang terbuat dari karet; selang terbuat
dari plastik; selang udara untuk alat pneumatik; selang udara, bukan dari logam; selang, bukan dari logam, untuk keperluan
pertanian; selang, bukan dari logam, untuk penggunaan laut komersial; selimut isolasi untuk pemanas air panas; selimut
peredam suara; selongsong karet untuk melindungi bagian-bagian mesin; selotip untuk keperluan industri; selubung isolasi
untuk mesin; selubung isolasi untuk pemanas air; selubung isolasi untuk saluran listrik; selubung pipa, bukan dari logam;
selulosa asetat, setengah diproses; senyawa mendempul; senyawa penyegel; senyawa penyegelan, sealant dan gala,
senyawa penyambung eternit, senyawa sealant untuk sambungan dan material penyamarataan, penyegelan dan bahan isolasi
untuk keperluan bangunan, bahan isolasi termal; senyawa perekat penyekat; senyawa sambungan pipa; senyawa termoplastik
dalam bentuk pelet untuk digunakan dalam manufaktur; serat aramid untuk digunakan dalam manufaktur kabel lift; serat
aramid, bukan untuk penggunaan tekstil; serat asbes; serat bambu untuk isolasi; serat kaca untuk digunakan dalam
manufaktur bahan insulasi bangunan; serat karbon, selain untuk penggunaan tekstil; serat kimia bukan untuk pemakaian
tekstil; serat kimia, bukan untuk penggunaan tekstil; serat nilon bukan untuk penggunaan tekstil untuk kegunaan industri; serat
plastik bukan untuk penggunaan tekstil untuk kegunaan industri; serat plastik untuk digunakan dalam manufaktur tali ban;
serat plastik, selain untuk penggunaan tekstil; serat poliester, selain untuk penggunaan tekstil; serat sintetis bukan untuk
digunakan dalam tekstil; serat tahan api; serat vulkanisir; serat vulkanisir untuk digunakan dalam manufaktur bahan insulasi
bangunan; serat vulkanisir untuk digunakan dalam manufaktur bahan isolasi listrik; serbuk/bubuk ashes; siku, bukan dari
logam, untuk pipa; siku, bukan dari logam, untuk pipa kaku; sistem power steering bocor; strip penyegelan non-logam; struktur
logam isolasi suara; struktur penyerap suara dari logam untuk bangunan; sumbat botol karet; sumbat karet; sumbat karet
untuk bak cuci; sumbat karet untuk mandi; sumbat karet untuk wadah kemasan industri; tabung fleksibel, bukan dari logam;
tabung karet fleksibel; tabung plastik fleksibel; tali (cords) dan tali senar (strings) asbes (asbestos cords and strings); tali dari
karet; tali karet; tali sepatu (laces) dari karet; tali sepatu karet; tas [amplop, kantong] dari karet, untuk kemasan; tempelan bak
mandi anti slip dari karet yang dilengkapi perekat; tempelan bak mandi perekat yang terbuat dari karet; terak wol [isolator];
terpal plastik digunakan dalam industri konstruksi sebagai penghalang uap; terpal plastik untuk keperluan pertanian; terpal
plastik untuk mencegah pertumbuhan gulma; tikar mulsa terbuat dari bahan lembaran plastik untuk digunakan dalam menekan
gulma; tikar mulsa terbuat dari karet daur ulang untuk mencegah pertumbuhan gulma; tirai api asbes; tirai pengaman asbes;
tutup dari karet (rubber lids and caps) untuk wadah kemasan industri; vinil kendaraan membungkus; vinil pembungkus untuk
eksterior kendaraan; wadah kemasan industri dari karet; wadah pengemasan industri dari karet; wol kaca untuk insulasi
bangunan; wol kaca untuk isolasi; wol kapas untuk pengemasan [penyekat]; wol mineral [isolator]; wol mineral untuk
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digunakan dalam manufaktur media filter; wol mineral untuk insulasi bangunan; wol terak untuk insulasi bangunan; zat plastik
setengah jadi dengan fungsi bahan pengganjal/bantalan; zat plastik setengah jadi untuk bahan pengepak, pengganjal, pengisi
dan bantalan untuk kursi/tempat duduk, kasur, bantal (cushions), bantal lantai Jepang (Japanese floor cushions), bantal
(pillows) dan tikar; zat plastik setengah jadi untuk bantalan penahan benturan/peredam kejut, selain untuk pembungkus; zat
plastik, setengah jadi; zat untuk isolasi bangunan terhadap kelembaban===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040309
: 15/06/2021 22:40:53
:
: PT. MEGAH ASRI BUSANA INTERNASIONAL

540 Etiket

: Ruko Batununggal Indah No. 70 Lt.3, R.03, RT.003, RW.005, Kel. Mengger, Kec.
Bandung Kidul, Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Ricky Firmansyah Djong S.H.,
: Jl. Rawa Selatan 1 No. 38. RT. 007, RW. 004, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOVELLA ARMANI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 25
: ===Kerudung kepala; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian
bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita,
kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri
atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang,
pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis,
pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana
pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi,
blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki,
sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos
tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk
tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak
saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir,
bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana
panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun
dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi,
celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies,
kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Sandal Gunung; Sarung batik; Sarung printing; Sarung sutra (untuk
sholat); Sarung tenun; Sarung tenun palekat; blazer [pakaian bisnis]; dasi; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket, gaun
tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang
dan kaus kaki; kaos kaki; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk
kegunaan ortopedi); kerudung [pakaian]; manset; pakaian; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak;
pakaian dalam pria; pakaian pria; pakaian santai; pakaian wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sabuk untuk pakaian;
sandal kulit; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan
tak berjari; sepatu; sepatu atau sandal esparto; sepatu sandal; sol sandal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040310
: 15/06/2021 22:42:12
:
: Ahmad Riyadh

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Raya Pabuaran Gg Ridho Kom D Green Palace Blok C1-2 Jatiranggon
Jatisampurna Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17413
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ajyad baju busana muslim
: Menjadi lebih baik

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna kuning emas, hitam, dan putih
: 25
: ===Celana pelindung kaki; Gamis pria; celana kasual; chasubles; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes
[bagian depan baju]; gamis; gaun seremonial untuk wanita; pakaian kucing; pakaian santai; topi koki; tutup kepala anak-

740
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anak===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040311
: 15/06/2021 22:54:37
:
: PT Beluhdru Hayyalah Khatulistiwa

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Sawangan Permai, Jalan Rajawali Blok E9 No.16 RT/RW 004/009, Kel.
Pasir putih, Kec.Sawangan,Depok, Jawa Barat, Kota Depok, Jawa Barat, 16519
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ERONEX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040312
: 15/06/2021 22:54:59
:
: PT. MEGAH ASRI BUSANA INTERNASIONAL

540 Etiket

: Ruko Batununggal Indah No. 70 Lt.3, R.03, RT.003, RW.005, Kel. Mengger, Kec.
Bandung Kidul, Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Ricky Firmansyah Djong S.H.,
: Jl. Rawa Selatan 1 No. 38. RT. 007, RW. 004, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOVELLA BABYDOLL PREMIUM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 24
: ===Alas piring dari bahan tekstil; Handuk; Kain Batik; Kain Ikhram; Kain Ulos; Kain jok; Kain sarung; Sarung bantal; Sarung
bantal sofa; Sarung kasur; Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut); bahan tekstil; bed
cover; bed cover kertas; bedcover berlengan; gorden kecil terbuat dari bahan tekstil; handuk anak-anak; handuk berkerudung;
handuk dari tekstil; handuk kamar mandi dari tekstil; handuk katun; handuk mandi; handuk microfiber; handuk tangan dari
tekstil; handuk tekstil untuk digunakan di toko tukang cukur; kain benang wol; kain biliar; kain bukan tenunan dan kain kempa;
kain chenille; kain dan barang tekstil untuk sprei; kain denim; kain flanel; kain kasa; kain krep; kain lakan; kain linen untuk
bordir; kain minyak; kain muslin; kain nilon; kain pashmina; kain piyama; kain poliester; kain rajutan; kain rami; kain rayon; kain
renda; kain sarung; kain sarung batik; kain satin; kain serat semi-sintetis; kain spandek; kain tahan air digunakan dalam
pembuatan sarung tangan; kain tekstil bukan tenunan; kain tekstil microfiber; kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kain
tenun; kain wol; kain zephyr; kain*; kelambu kain; label kain perekat diri; lapisan tekstil untuk pakaian; permadani tekstil;
saputangan tekstil; sarung bantal; sarung bantal anak-anak; sarung guling; sarung kain yang tidak pas untuk perabotan;
sarung tangan mandi; sarung tangan untuk mencuci; selimut; selimut bayi; selimut futon kertas [pas atau tidak terpasang];
selimut penutup; selimut tempat tidur; selimut tempat tidur terbuat dari katun; selimut tempat tidur terbuat dari wol; selimut
tempat tidur yang terbuat dari serat buatan; selimut tidur; set sprei; sprei; sprei anak-anak; sprei bayi; sprei kertas; sprei
terbuat dari bahan tekstil non-woven; sutra [kain]; table runner dari plastik menjadi pengganti tekstil; tekstil dan pengganti
tekstil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040313
: 15/06/2021 22:59:52
:
: PT. TAN SUPLEMEN INDONESIA

Alamat Pemohon

: JL. KEBON KACANG RAYA NO. 59, RT. 004/RW. 008, KEL. KEBON KACANG,

540 Etiket
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

KEC. TANAH ABANG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10240
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TAN SUPLEMEN
: TAN SUPLEMEN = merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Abu abu
: 5
: ===suplemen herbal; vitamin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040314
: 15/06/2021 23:00:38
:
: PT. TAN SUPLEMEN INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KEBON KACANG RAYA NO. 59, RT. 004/RW. 008, KEL. KEBON KACANG,
KEC. TANAH ABANG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10240
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TAN HERBAL
: TAN HERBAL = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, abu-abu, dan merah
: 5
: ===Jamu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040315
: 15/06/2021 23:01:08
:
: PT. MEGAH ASRI BUSANA INTERNASIONAL

540 Etiket

540 Etiket

: Ruko Batununggal Indah No. 70 Lt.3, R.03, RT.003, RW.005, Kel. Mengger, Kec.
Bandung Kidul, Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Ricky Firmansyah Djong S.H.,
: Jl. Rawa Selatan 1 No. 38. RT. 007, RW. 004, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOVELLA BABYDOLL PREMIUM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 25
: ===Kerudung kepala; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian
bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita,
kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri
atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang,
pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis,
pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana
pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi,
blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki,
sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos
tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk
tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak
saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir,
bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana
panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun
dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi,
celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies,
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kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Sandal Gunung; Sarung batik; Sarung printing; Sarung sutra (untuk
sholat); Sarung tenun; Sarung tenun palekat; blazer [pakaian bisnis]; dasi; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket, gaun
tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang
dan kaus kaki; kaos kaki; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk
kegunaan ortopedi); kerudung [pakaian]; manset; pakaian; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak;
pakaian dalam pria; pakaian pria; pakaian santai; pakaian wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sabuk untuk pakaian;
sandal kulit; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan
tak berjari; sepatu; sepatu atau sandal esparto; sepatu sandal; sol sandal===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040316
: 15/06/2021 23:01:23
:
: PT. MITRA AGRONIAGA NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KULIM KOMP. PELANGI BLOK H NO. 4, KEL. TAMPAN, KEC. PAYUNG
SEKAKI, Kota Pekanbaru, Riau, 28292
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KENJI
: KENJI = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, biru, merah, dan putih
: 1
: ===pupuk; sediaan kimia untuk menstabilkan tanah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040317
: 15/06/2021 23:02:27
:
: TITIES RELLA DIANTO PUTRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BANGKA XI NO. 68 W, RT. 006/RW. 010, KEL. PELA MAMPANG, KEC.
MAMPANG PRAPATAN, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12720
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TITIES SAPOETRA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 25
: ===pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040318
: 15/06/2021 23:02:55
:
: WEI REN JIE

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: GIRI LOKA II BLOK T. 5 RT/RW. 005/002 KEL. LENGKONG WETAN, KEC.
SERPONG TANGERANG SELATAN 15322 BANTEN - INDONESIA, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15322
: Kiki Putri Rezeki S.E.,M.M
: FAZKI CONSULTANT & PARTNERS Jl. Al-Hikmah No 34 Rt.002 Rw.002 Kelurahan
Pondok Jaya, Kec. Sepatan, Tangerang 15520

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HI-PLUS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam.
: 19
: ===Pipa Beton; Pipa HDPE (High density polyethylene); Pipa PP (polypropylene); Pipa PPR (PolyPropylene Random); Pipa
PVC (Polivinil klorida); Pipa Plastik; Pipa pembuangan bukan dari logam; Pipa talang bukan dari logam; Pipa tekanan atas
bukan dari logam; Pipa yang terbuat dari damar sintetis; Pipa yang terbuat dari plastik hdpe + hydrocarbon barrier khusus (zat
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aditif) yang diperkuat dengan pita benang aramid dan digunakan untuk menyalurkan cairan dan gas alam bertekanan tinggi;
katup air-pipa, bukan dari logam atau plastik; pipa air, bukan dari logam; pipa batu pasir; pipa bawah tanah kaku, bukan dari
logam; pipa bercabang, bukan dari logam; pipa beton; pipa dan saluran tanah liat; pipa dan saluran terra cotta; pipa drain
keramik; pipa drainase, bukan dari logam; pipa kaku dari polypropylene untuk bangunan; pipa kaku, bukan dari logam, untuk
bangunan; pipa kayu untuk bangunan; pipa penstock, bukan dari logam; pipa plastik untuk keperluan pipa ledeng; pipa plastik
untuk membawa gas alam; pipa polietilen digunakan dalam sistem pemanas dan pendingin geotermal; pipa saluran yang
terbuat dari beton, gerabah atau batu pasir; pipa saluran, bukan dari logam; pipa selokan, bukan dari logam; pipa semen; pipa
semen mortar; pipa semen, gerabah atau batu pasir; pipa tembikar; sambungan pipa non logam===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040319
: 15/06/2021 23:06:00
:
: PT Beluhdru Hayyalah Khatulistiwa

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Sawangan Permai, Jalan Rajawali Blok E9 No.16 RT/RW 004/009, Kel.
Pasir putih, Kec.Sawangan,Depok, Jawa Barat, Kota Depok, Jawa Barat, 16519
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Immuten
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih;
: 5
: ===Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Obat tradisional
untuk daya tahan tubuh; Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; antioksidan untuk
digunakan sebagai suplemen makanan; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi ekstrak
herbal; suplemen vitamin cair===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040320
: 15/06/2021 23:13:38
:
: PT Beluhdru Hayyalah Khatulistiwa

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Sawangan Permai, Jalan Rajawali Blok E9 No.16 RT/RW 004/009, Kel.
Pasir putih, Kec.Sawangan,Depok, Jawa Barat, Kota Depok, Jawa Barat, 16519
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HeadBooster
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Terang;
: 5
: ===Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Suplemen
vitamin, mineral dan nutrisi; sediaan farmasi untuk mengurangi demam, mengurangi sakit kepala, menghilangkan rasa sakit
dan menyegarkan suasana; sediaan untuk meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk pengobatan pada gangguan memori yang
berkaitan dengan usia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040321
: 15/06/2021 23:28:46
:
: CHALAS KROMOTO, DANIEL WILLIAM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Si JOKO BOYO + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Merah dan putih.

740

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 16
: ===Kantong plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik opp; Kantong plastik putih susu laundry; Karet gelang untuk
keperluan rumah tangga; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus makanan; Mika plastik untuk membungkus makanan;
Plastik seal cup; Tas goodie dari kertas atau plastik; film plastik pembungkus makanan untuk keperluan industri; film plastik
susut untuk pembungkus; kantong belanja dari plastik; kantong kado dari kertas atau plastik; kantong makan siang dari kertas
atau plastik; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk es
kemasan; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong plastik untuk keperluan
umum; kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan;
kantong plastik untuk produk makanan; kantong sampah plastik; kantong sandwich plastik; karet gelang [keperluan kantor];
karet gelang untuk mengikat barang [keperluan kantor atau rumah tangga]; kemasan kantong semen dari plastik; lapisan
(plastik) untuk membungkus makanan; tas pesta plastik===
: DID2021040322
: 15/06/2021 23:30:15
:
: PT. MEGAH ASRI BUSANA INTERNASIONAL

540 Etiket

: Ruko Batununggal Indah No. 70 Lt.3, R.03, RT.003, RW.005, Kel. Mengger, Kec.
Bandung Kidul, Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Ricky Firmansyah Djong S.H.,
: Jl. Rawa Selatan 1 No. 38. RT. 007, RW. 004, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOVELLA BABYDOLL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 24
: ===Alas piring dari bahan tekstil; Handuk; Kain Batik; Kain Ikhram; Kain Ulos; Kain jok; Kain sarung; Sarung bantal; Sarung
bantal sofa; Sarung kasur; Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut); bahan tekstil; bed
cover; bed cover kertas; bedcover berlengan; gorden kecil terbuat dari bahan tekstil; handuk anak-anak; handuk berkerudung;
handuk dari tekstil; handuk kamar mandi dari tekstil; handuk katun; handuk mandi; handuk microfiber; handuk tangan dari
tekstil; handuk tekstil untuk digunakan di toko tukang cukur; kain benang wol; kain biliar; kain bukan tenunan dan kain kempa;
kain chenille; kain dan barang tekstil untuk sprei; kain denim; kain flanel; kain kasa; kain krep; kain lakan; kain linen untuk
bordir; kain minyak; kain muslin; kain nilon; kain pashmina; kain piyama; kain poliester; kain rajutan; kain rami; kain rayon; kain
renda; kain sarung; kain sarung batik; kain satin; kain serat semi-sintetis; kain spandek; kain tahan air digunakan dalam
pembuatan sarung tangan; kain tekstil bukan tenunan; kain tekstil microfiber; kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kain
tenun; kain wol; kain zephyr; kain*; kelambu kain; label kain perekat diri; lapisan tekstil untuk pakaian; permadani tekstil;
saputangan tekstil; sarung bantal; sarung bantal anak-anak; sarung guling; sarung kain yang tidak pas untuk perabotan;
sarung tangan mandi; sarung tangan untuk mencuci; selimut; selimut bayi; selimut futon kertas [pas atau tidak terpasang];
selimut penutup; selimut tempat tidur; selimut tempat tidur terbuat dari katun; selimut tempat tidur terbuat dari wol; selimut
tempat tidur yang terbuat dari serat buatan; selimut tidur; set sprei; sprei; sprei anak-anak; sprei bayi; sprei kertas; sprei
terbuat dari bahan tekstil non-woven; sutra [kain]; table runner dari plastik menjadi pengganti tekstil; tekstil dan pengganti
tekstil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040323
: 15/06/2021 23:34:51
:
: PT. MEGAH ASRI BUSANA INTERNASIONAL

540 Etiket

: Ruko Batununggal Indah No. 70 Lt.3, R.03, RT.003, RW.005, Kel. Mengger, Kec.
Bandung Kidul, Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Ricky Firmansyah Djong S.H.,
: Jl. Rawa Selatan 1 No. 38. RT. 007, RW. 004, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOVELLA BABYDOLL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 25
: ===Kerudung kepala; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian
bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita,
kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri
atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang,
pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis,
pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana
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pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi,
blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki,
sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos
tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk
tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak
saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir,
bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana
panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun
dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi,
celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies,
kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Sandal Gunung; Sarung batik; Sarung printing; Sarung sutra (untuk
sholat); Sarung tenun; Sarung tenun palekat; blazer [pakaian bisnis]; dasi; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket, gaun
tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang
dan kaus kaki; kaos kaki; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk
kegunaan ortopedi); kerudung [pakaian]; manset; pakaian; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak;
pakaian dalam pria; pakaian pria; pakaian santai; pakaian wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sabuk untuk pakaian;
sandal kulit; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan
tak berjari; sepatu; sepatu atau sandal esparto; sepatu sandal; sol sandal===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040324
: 15/06/2021 23:39:32
:
: CHALAS KROMOTO, DANIEL WILLIAM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DIANA SAKTI + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan putih.
: 16
: ===Kantong plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik opp; Kantong plastik putih susu laundry; Karet gelang untuk
keperluan rumah tangga; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus makanan; Mika plastik untuk membungkus makanan;
Plastik seal cup; Tas goodie dari kertas atau plastik; bungkus kado plastik; film plastik susut untuk pembungkus; kantong
belanja dari plastik; kantong makan siang dari kertas atau plastik; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik
PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk es kemasan; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk keperluan
rumah tangga; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik untuk
pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk produk makanan; kantong sampah plastik; kantong
sandwich plastik; karet gelang [keperluan kantor]; karet gelang untuk mengikat barang [keperluan kantor atau rumah tangga];
kemasan kantong semen dari plastik; lapisan (plastik) untuk membungkus makanan; plastik tipis lembaran untuk pelindung
makanan (wrapping); tas belanja dari plastik; tas pesta plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040325
: 15/06/2021 23:40:10
:
: KUSNATA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BLOK MANGGUNGAN LEBAK TAHU RT. 004 RW. 002 KEL. SUKAJATI, KEC.
HAURGEULIS, JAWA BARAT, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GECELI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, EMAS, HITAM DAN PUTIH
: 3
: ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Balsem kecantikan; Deodorant stick; Krim creambath; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik;
Losion dan serum; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit

740
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dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Sabun cream; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan perawatan wajah; Serum Kulit
Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik;
Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan
pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin C serum; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-rempah; dasar
bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; gel dan minyak kecantikan
[kosmetik]; gel kecantikan; kapas kecantikan; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim creambath; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kecantikan; krim kecantikan balm;
krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; lilin untuk keperluan kecantikan; lotion kecantikan; lotion untuk perawatan wajah
dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan
wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker
kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim
untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi
kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket
kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; pelembab anti-penuaan; pelembab tubuh; perona pipi dalam bentuk
krim (Cream blush); produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk perawatan tubuh dan perawatan
kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun krim tubuh; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan pembersihan
tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan
untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata;
serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum
pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; susu kecantikan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Germany
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LECSPRO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 5
: ===fungisida, herbisida; sediaan untuk membasmi binatang perusak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040326
: 15/06/2021 23:40:13
:
: Bayer Aktiengesellschaft

: DID2021040327
: 15/06/2021 23:42:24
:
: PT. MEGAH ASRI BUSANA INTERNASIONAL

540 Etiket

540 Etiket

: Ruko Batununggal Indah No. 70 Lt.3, R.03, RT.003, RW.005, Kel. Mengger, Kec.
Bandung Kidul, Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Ricky Firmansyah Djong S.H.,
: Jl. Rawa Selatan 1 No. 38. RT. 007, RW. 004, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOVELLA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih dan kuning emas
: 25
: ===Kerudung kepala; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian
bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita,
kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri
atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang,
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pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis,
pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana
pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi,
blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki,
sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos
tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk
tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak
saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir,
bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana
panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun
dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi,
celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies,
kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Sandal Gunung; Sarung batik; Sarung printing; Sarung sutra (untuk
sholat); Sarung tenun; Sarung tenun palekat; blazer [pakaian bisnis]; dasi; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket, gaun
tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang
dan kaus kaki; kaos kaki; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk
kegunaan ortopedi); kerudung [pakaian]; manset; pakaian; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak;
pakaian dalam pria; pakaian pria; pakaian santai; pakaian wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sabuk untuk pakaian;
sandal kulit; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan
tak berjari; sepatu; sepatu atau sandal esparto; sepatu sandal; sol sandal===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040328
: 15/06/2021 23:44:50
:
: Angeline Herdine

540 Etiket

: Kavling Polri Blik A3 nomor 124, RT 002, RW 009, Kelurahan Jelambar, Kecamatan
Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11610
:
:

: Merek Kata dan Lukisan
: Jakarta Institute Of Technology
: Institut Teknologi Jakarta
: warna dasar tulisan nama merek, perisai, dan buku yang terbuka berwarna dasar Hijau., warna salib dan motto berwarna
ungu, merpati berwarna dasar putih dengan garis hijau matahari berwarna kuning, planet mengorbit berwarna silver dan ungu.
: 41
: ===Layanan akademi pendidikan; Layanan institusi pendidikan; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pendidikan;
Layanan pendidikan lanjutan; Penyelenggaraan webinar ( seminar online); Universitas; kursus korespondensi; layanan
pelatihan pendidikan komputer; layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas;
layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan
tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan disediakan oleh perguruan
tinggi; layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh universitas; pengaturan
dan penyelenggaraan seminar; penyelenggaraan seminar pendidikan===
: DID2021040329
: 15/06/2021 23:49:39
:
: CHALAS KROMOTO, DANIEL WILLIAM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NaDiana Sakti + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan putih.
: 16
: ===Kantong plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik opp; Kantong plastik putih susu laundry; Karet gelang untuk
keperluan rumah tangga; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus makanan; Mika plastik untuk membungkus makanan;
Plastik seal cup; Tas goodie dari kertas atau plastik; bungkus kado plastik; film plastik pembungkus makanan untuk keperluan
industri; film plastik susut untuk pembungkus; kantong belanja dari plastik; kantong makan siang dari kertas atau plastik;

740
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kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk es kemasan; kantong
plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik
untuk memasak di oven; kantong plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk
penghilang bau; kantong plastik untuk produk makanan; kantong sampah plastik; kantong sandwich plastik; karet gelang
[keperluan kantor]; karet gelang untuk mengikat barang [keperluan kantor atau rumah tangga]; kemasan kantong semen dari
plastik; lapisan (plastik) untuk membungkus makanan; tas belanja dari plastik; tas pesta plastik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040330
: 15/06/2021 23:56:27
:
: PT. MEGAH ASRI BUSANA INTERNASIONAL

540 Etiket

: Ruko Batununggal Indah No. 70 Lt.3, R.03, RT.003, RW.005, Kel. Mengger, Kec.
Bandung Kidul, Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Ricky Firmansyah Djong S.H.,
: Jl. Rawa Selatan 1 No. 38. RT. 007, RW. 004, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOVELLA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih dan kuning emas
: 16
: ===Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa (sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong
plastik HD; Label dari kertas atau karton yang dapat dipasang digulungan kain dan gantungan kain sebagai bahan promosi;
kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong belanja dari plastik; kantong
dari karton; kantong dari kertas atau plastik; kantong kertas belanja; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong
plastik PP; kantong sampah dari kertas atau plastik; kertas label; kertas label gantung; label dari kertas; label gantung dari
kardus; label harga; label kertas atau karton; label perekat kertas; lem kain untuk keperluan rumah tangga; stiker; stiker
holografik yaitu, lembaran perekat plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign,
tampilan, label, grafik, dan dekorasi.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040331
: 15/06/2021 23:59:18
:
: CHALAS KROMOTO, DANIEL WILLIAM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WATER POLO + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, kuning dan putih.
: 16
: ===Kantong plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik opp; Kantong plastik putih susu laundry; Karet gelang untuk
keperluan rumah tangga; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus makanan; Mika plastik untuk membungkus makanan;
Plastik seal cup; Tas goodie dari kertas atau plastik; bungkus kado plastik; film plastik pembungkus makanan untuk keperluan
industri; film plastik susut untuk pembungkus; kantong belanja dari plastik; kantong makan siang dari kertas atau plastik;
kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk es kemasan; kantong
plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik
untuk memasak di oven; kantong plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk produk
makanan; kantong sampah plastik; kantong sandwich plastik; karet gelang [keperluan kantor]; karet gelang untuk mengikat
barang [keperluan kantor atau rumah tangga]; kemasan kantong semen dari plastik; lapisan (plastik) untuk membungkus
makanan; plastik tipis lembaran untuk pelindung makanan (wrapping); tas belanja dari plastik; tas pesta plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040332
: 16/06/2021 00:01:33
:
: PT Wibawadewa Indonesia

540 Etiket

: 18 Office Park LT. 10 Unit A Jl. TB Simatupang No. 18 RT 002 RW 001, Kelurahan
Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12520
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EXZELLENZ INSTITUT
: Exzellenz Institut berarti Institusi yang mencetak generasi yang sangat baik atau excellent; Exzellenz
Institut sebagai penghubung yang mendekatkan ketujuan; Exzellenz adalah Bahasa Jerman yang
artinya "sangat baik"

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Muda, Biru Tua, dan Abu-Abu
: 41
: ===melakukan acara pendidikan; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
melakukan tur berpemandu untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, seminar, dan simposium; mengatur kursus pelatihan; mengatur seminar pelatihan; pendidikan
lebih lanjut; persiapan kursus dan ujian pendidikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021040333
: 16/06/2021 00:04:19
:
: PT. MEGAH ASRI BUSANA INTERNASIONAL

540 Etiket

: Ruko Batununggal Indah No. 70 Lt.3, R.03, RT.003, RW.005, Kel. Mengger, Kec.
Bandung Kidul, Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Ricky Firmansyah Djong S.H.,
: Jl. Rawa Selatan 1 No. 38. RT. 007, RW. 004, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOVELLA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih dan kuning emas
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi kantor; Distributor; Jasa
penjualan kain; Jasa perdagangan besar (Distributor); Layanan pemrosesan kantor; Penyediaan informasi, termasuk on-line,
mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan
ritel melalui Internet.; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Pusat perbelanjaan komprehensif
melalui internet; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko pakaian ritel; Toko yang menjual pakaian; fungsi kantor; jasa distributor
grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk kain; jasa retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian tidur, selimut, seprai,
kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur, penutup meja; layanan
ritel atau layanan grosiran untuk kain tenun dan bedding; layanan ritel yang berkaitan dengan kain; layanan toko grosir
menampilkan kain; layanan toko grosir online yang menampilkan kain; layanan toko ritel menampilkan kain; layanan toko ritel
online yang menampilkan kain; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, serta jaringan
elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; manajemen kantor yang terkomputerisasi; pengarsipan dokumen [fungsi kantor];
penjualan seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil melalui internet / online;
penyediaan fungsi kegiatan perkantoran; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan
pemasaran; toko seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040334
: 16/06/2021 00:09:37
:
: PT Onesia Nusantara Evolusioner

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung CoHive 101, Lantai 9 , Ruangan 33, Kawasan Mega Kuningan, Lot E4-7, Jl
DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.1 , RT/RW 00/00, Kel. Kuningan Timur, Kec.
Setia Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Abu-abu
: 9
: ===.mesin absen; ALAT PEREDUP LAMPU; Adaptor USB; Adaptor untuk audio dan video; Akselerator suara; Aksesoris

740
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komputer, yaitu alat penyimpan data USB kosong, alat penyimpan data yang menampilkan informasi berkaitan dengan bola
basket yang telah direkam sebelumnya; Alat Sambung Kabel Fiber Optik; Alat dan mesin komunikasi radio; Alat pemutar dan
alat perekam audio dan video digital; Alat pengatur pencahayaan untuk pengambilan gambar dan video; Alat pengeras suara;
Alat penghitung; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik; Alat pengukur, alat pengukur kecepatan (spedometer), alat
pengukur jarak, GPS; Alat untuk menyimpan energi surya; Alat yang dikendalikan oleh suara, yaitu, asisten digital pribadi, alat
penghubung untuk otomatisasi rumah yang terdiri dari alat pengeras suara dengan aktivasi melalui suara, piranti keras
komputer, serta piranti lunak untuk mengendalikan peralatan yang terhubung dalam jaringan di internet of things (IoT),
peralatan penwrangan/pencahayaan serta aparatus keamanan rumah yang pengoperasiannya didukung dan terkoneksi
melalui internet; Amplifier dan penerima audio; Antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan perangkat
elektronik terpasang, yaitu panel kontrol elektronik, monitor, layar sentuh, kontrol jarak jauh, stasiun dok, konektor, sakelar,
dan kontrol yang diaktifkan suara; Antena HDTV; Aparatus untuk berbagi jaringan nirkabel atau kabel; Aplikasi mesin kasir
online (Program computer); Aplikasi perangkat lunak komputer untuk agen virtual digital, sistem prediktif, pembelajaran mesin,
otomatisasi proses kognitif, pengenalan pola, pengenalan karakter, aplikasi komputasi visual, virtualisasi pengetahuan,
robotik, drone, dan kendaraan tak berawak; Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk komputer, ponsel, tablet,
perangkat genggam, kendaraan, dan perangkat yang mendukung Internet of Things (IoT); Aplikasi perangkat lunak yang
memungkinkan penjual untuk mengirimkan kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran khusus secara langsung ke
perangkat telekomunikasi yang dapat dibawa milik nasabah melalui komunikasi RFID atau NFC tanpa kontak; Aplikasi
perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk menyebarkan poster pintar baik pada lokasi toko penjualan eceran dan
grosir sehingga pelanggan dapat langsung menempelkan perlengkapan telekomunikasi mereka yang dapat dibawa lang sung
di lokasi toko tersebut untuk mengakses kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran khusus yang telah dikirimkan melalui
komunikasi RFID atau NFC tanpa kontak; Baterai; Baterai untuk drone; Baterai untuk telepon genggam; Braket untuk
proyektor; Breket televisi; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVDRAM yang disandikan untuk program perangkat lunak komputer; Cakram yang memuat program komputer; Cantelan Kamera;
Casing (wadah) dari kulit untuk komputer tablet; Casing komputer; Catu daya tegangan rendah; Chat dan email application (
software); Cincin adaptor untuk melekatkan benda ke kamera; Computer programs for communication devices; DTG printer;
Disk drive eksternal pada komputer; Disk komputer; Drive CD untuk komputer; Drive memori flash USB (universal serial bus);
Driver komputer; Drone; Dudukan alarm dan video kamera; Dudukan braket untuk kamera; Earphone nirkabel; Elektronik
handy talkie; Gerbang Internet of Things [IoT]; Gerbang jaringan nirkabel dan kabel; Gigabit interface converter (GBIC) modul;
Headphone nirkabel; Headset telepon dan komputer; Inverter; Inverter AC / DC; Inverter DC / AC; Inverter untuk catu daya;
Inverter yang digunakan pada pembangkit tenaga surya; Jack penghubung antara satu alat ke alat lainnya; Jam-jam tangan
yang dilengkapi kamera dan alat pemutar MP3, dan yang mengkomunikasikan data ke telepon-telepon pintar dan PDAs;
Kabel Antena; Kabel Generator; Kabel HDMI; Kabel HDTV; Kabel High definition interface (HDMI); Kabel Pengendali; Kabel
USB; Kabel USB untuk ponsel; Kabel USB untuk ponsel selular; Kabel audio; Kabel audio penghubung jarak panjang; Kabel
ekstensi speaker; Kabel listrik; Kabel pengisi daya listrik; Kabel serat optik; Kabinet Pelindung Biologis; Kamera 35mm;
Kamera CCTV; Kamera bongkar pasang; Kamera cetak digital; Kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer,
televisi; Kamera pada dasbor; Kamera panoramic; Kamera untuk berbagai kegunaan; Kamera untuk mendapatkan hasil foto
dan video yang lonjong dan imersif; Kamera untuk menghasilkan gambar pandangan 180, 360 derajat dan sangat lebar;
Kamera video untuk memonitor interior dan eksterior tempat tinggal dan bangunan komersial, dan pengontrol nirkabel untuk
perangkat pemantauan, kontrol, dan otomatisasi jarak jauh; Kamera yang berisi sensor gambar linier; Kamera-kamera
komputer pribadi; Kamera-kamera pemantau jaringan untuk pengawasan; Kamera-kamera untuk konferensi melalui video;
Kartu memori Digital [SD] aman; Kartu penyimpanan; Kartu telepon; Kasing DVD; Kawat dan kabel untuk pengisi listrik
kamera; Kemasan baterai ukuran besar; Kesing untuk membawa computer; Keyboard komputer, perlengkapan joystik
komputer, bantalan mouse, mouse komputer, stylus komputer, stylus kapasitif untuk perangkat layar sentuh, kotak CD, kotak
pembawa komputer, sarung pelindung untuk laptop dan komputer tablet, sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer,
semua yang berkaitan dengan bola basket; Komponen dan kelengkapan listrik untuk kendaraan darat, mesin, dan peralatan,
yaitu, amplifier untuk komunikasi nirkabel, antena, dan baterai; Komponen-komponen elektronik, perangkat, dan sistem untuk
komunikasi nirkabel antar perangkat, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan,
perasa, dan komunikasi lainnya; Komputer; Komputer dan perangkat periferal komputer; Komputer dan sistem operasi
komputer untuk mengemudi secara mandiri, bantuan pengemudi, kendaraan yang terhubung, perangkat antena tak berawak,
dan drone; Komputer genggam; Komputer layar sentuh; Komputer navigasi mobil; Komputer terpasang untuk mobil; Komputer
untuk pemrosesan dokumen; Komputer-komputer papan tulis elektronik interaktif; Konverter arus (listrik) pada energi matahari;
Kotak Konverter; Kotak speaker; Kotak untuk pengeras suara; Kunci akses yang dikontrol secara elektronik; LCD multifungsi
penganalisis kualitas jaringan daya; LED videotron; Laci uang bagian dari mesin kasir (cash drawer); Lapisan film pelindung
yang diadaptasikan untuk layar kamera; Layar Proyeksi Gantung; Layar tampilan komputer; Layar tampilan visual dalam
bentuk komputer, monitor komputer dan televisi; Media perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong; Mesin dan
peralatan radio suar; Mesin fotokopi; Mesin hitung, peralatan pemrosesan data dan komputer; Mesin inspeksi sidik jari yang
digunakan untuk memeriksa sidik jari secara fisik; Mesin kiosk; Modul-modul daya; Monitor liquid crystal display [LCD]
komputer; Monitor televisi; Monitor-monitor jaringan dalam bentuk server perangkat keras pada akses jaringan; Monitormonitor komputer untuk konferensi melalui video; Monitor-monitor untuk komputer; Monitor-monitor yang menampilkan
informasi komersial; Monopod digunakan untuk mengambil foto yang diletakkan pada smartphone atau kamera yang berada di
luar jangkauan normal tangan; Mouse (Alat pengolah data); Mouse komputer; PC tablet; Papan sirkuit yang terdiri dari
perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengoperasikan kamera; Papan tulis elektronik; Papan
tulis interaktif digital; Pelampung untuk kamera; Pelindung kamera khusus yang berbentuk selongsong untuk kamera;
Pelindung kamera terhadap angin yang terbuat dari busa; Pelindung layar anti cahaya/sinar biru; Pelindung layar anti silau;
Pemancar Global Positioning System [GPS]; Pemancar dan penerima nirkabel; Pemancar dan penerima suara dan data;
Pembaca sidik jari biometrik; Pemegang kamera; Pemindai 3D; Pencahayaan dengan penggunaan komputer dan kamera
video; Penerima Global Positioning System [GPS]; Penerima dan monitor televisi; Penerima dan pemancar radio; Penerima
radio; Pengekang kamera; Pengendali jarak jauh; Pengeras suara; Pengeras suara audio (audio speakers) untuk home
theaters; Pengeras suara elektronik; Pengeras suara kecil; Pengeras suara terhubung; Pengeras suara untuk mobil; Pengeras
suara untuk konferensi melalui video; Pengisi baterai yang portabel untuk baterai-baterai telepon bergerak dan baterai-baterai
kamera digital; Pengisi daya baterai ponsel; Pengisi daya baterai untuk ponsel; Pengisi daya baterai untuk telepon seluler;
Pengisi daya super cepat (nirkabel); Pengontrol jaringan komputer; Pengonversi; Penguat headset; Penguat suara;
Pengumpul energi surya untuk pembangkit listrik; Penjepit untuk kamera; Penstabil dan penopang komputer tablet dan ponsel
pintar yang dapat disesuaikan; Penutup pelindung lensa untuk kamera; Penutup untuk telepon; Penyangga diadaptasi untuk
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komputer tablet; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam,
yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga tangan,
dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, ponsel pintar [smartphone],
komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga tangan, penyangga, dan dudukan disesuaikan
untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, telepon pintar, komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel;
Peralatan Global Positioning System [GPS]; Peralatan dan instrumen ilmiah dan penelitian termasuk sekuens asam nukleat,
susunan, pemindai, perangkat dan analisis pencitraan elektronik, pengujian peralatan pengumpulan sampel, instrumen kontrol
kualitas sampel, sekuensing reagen cartridge dan nampan, peralatan persiapan sampel pengujian, dan peralatan laboratorium
untuk penggunaan laboratorium termasuk dalam bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide,
tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis,
penelitian ilmu kedokteran hewan, diagnostic, penelitian klinikal, hasil-hasil pharmasi, penelitian pengembangan obat-obatan,
penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi,
bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; Peralatan elektronik
digital yang digunakan pada bagian anggota badan (misal dipergelangan tangan) terutama terdiri dari arloji yang juga
menampilkan telepon, perangkat lunak dan tampilan layar untuk melihat, mengirimkan dan menerima teks/pesan, email-email,
data dan informasi dari telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputer-komputer yang portabel; Peralatan informasi
elektronik yang dapat diakses dari jarak jauh secara online; Peralatan jaringan komunikasi; Peralatan konferensi video, yaitu
telepon, speaker, monitor, kamera, headset telepon dan komputer, penunjuk jarak jauh presenter nirkabel, dan perangkat
periferal komputer untuk konferensi dan kolaborasi audio dan video; Peralatan memori komputer; Peralatan otomatisasi pada
rumah; Peralatan pengiriman pesan dan keamanan jaringan yang terdiri dari piranti keras dan piranti lunak komputer untuk
mendeteksi, memblokir, dan mengotomatiskan penghapusan virus dan ancaman komputer, mengenkripsi dan mengotentikasi
data, mencegah kehilangan data, memulihkan data, mengamankan jaringan, dan mendeteksi, memfilter, menganalisis,
mengelola, dan memblokir komunikasi elektronik; Peralatan periferal komputer; Peralatan printer (pencetak)/personalisasi
kartu plastik; Peralatan sensor elektronik, kamera, dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan pengenalan gerakan
tubuh, gerakan wajah dan suara; Peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, termasuk modem radio; Peralatan
untuk memproses pembayaran elektronik, yaitu
Mesin pembayaran non tunai menggunakan RFID; Peralatan untuk mengontrol pengoperasian pemanas dan pendingin air;
Peralatan yang diaktifkan dengan teknologi pita lebar ultra, yaitu, pembaca dan pemindai; Peralatan-peralatan jaringan pada
rumah; Perangkat Televisi Nirkabel yang digunakan untuk mengambil gambar (CCTV); Perangkat antar muka jaringan
komputer; Perangkat elektronik digital yang terutama terdiri dari perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan
pengingat, dan untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data,
dan digital dan layar display/tampilan; Perangkat input dan output komputer; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal (lans), jaringan
pribadi virtual (vpn), jaringan area luas (wans) dan jaringan komputer global; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem konferensi komputer audio-video interaktif; Perangkat keras
komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk telekomunikasi, konferensi jarak jauh dan konferensi
video, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas, dan
jaringan komputer peer-to-peer dengan memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital;
Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan
gambar bergerak kedalam pengiriman interaktif untuk aplikasi multimedia; Perangkat keras komputer dan sistem perangkat
lunak komputer untuk telekomunikasi, tele-konferensi dan video konferensi, komunikasi audio, video dan data antar komputer
melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas, dan jaringan komputer peer to peer dengan memanipulasi dan
mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital; Perangkat keras komputer untuk komputasi; Perangkat keras
komputer untuk komputasi melalui jaringan global dan lokal; Perangkat keras komputer untuk penyimpanan data; Perangkat
keras komputer yang dapat dipakai; Perangkat keras komputer, komputer tablet, peralatan telekomunikasi listrik, pengendali
jarak jauh, aplikasi perangkat lunak, perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
pemantauan dan analisis jarak jauh, yang digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan
alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi
mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering
tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat keras untuk pemrosesan dokumen; Perangkat
komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia; Perangkat lunak aplikasi
komputer untuk penyediaan keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan
menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi
buku besar yang didistribusikan.; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat
komputasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengawasan, log-in jarak jauh dan penyediaan jasa support teknis secara
langsung untuk perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di
internet yang terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat
komputasi dan komunikasi untuk mengakses jasa help desk untuk computer desktop dan laptop, ponsel pintar, dan perangkat,
peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet.; Perangkat lunak
computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk menyediakan advis dan
rekomendasi mengenai perbedaan ponsel pintar, perangkat komputasi, dan perangkat komunikasi, dan perangkat, peralatan,
kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan.;
Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk secara
proaktif menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik dan informasi mengenai cara, kesemuanya untuk
pengguna perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet
yang terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi, transmisi, dan penyimpanan
tanda tangan elektronik yang aman.; Perangkat lunak keamanan dunia maya; Perangkat lunak komputer dalam bentuk
perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk berbagi multimedia; Perangkat lunak komputer dalam bentuk
perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol pengoperasian peralatan audio dan video dan untuk
melihat, mencari dan / atau membaca suara, video, televisi, film, foto dan gambar digital lainnya dan konten multimedia
lainnya; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk mereproduksi,
memproses dan mengalirkan konten audio, video dan multimedia dan untuk panggilan audio, panggilan video dan kolaborasi
jarak jauh; Perangkat lunak komputer dan program komputer yang dapat diunduh untuk manajemen database, membuat
lembar lajur (spreadsheet) elektronik, mendesain, membuat, mengedit dan mempublikasikan dokumen, pencatatan, email,
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memasukkan ke dalam kalendar, manajemen kontak, membuat grafik presentasi, publikasi desktop, manajemen dokumen,
pemrosesan kata, mengirim pesan instan, protokol suara melalui internet (VOIP), konferensi video, konferensi audio,
menggunakan bersama-sama aplikasi, memastikan keamanan jaringan komputer, dan menyediakan deteksi dan pencegahan
intrusi jaringan komputer; Perangkat lunak komputer pengenalan suara; Perangkat lunak komputer untuk berbagi multi media,
perangkat lunak komputer berbagi media untuk komputer; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengatur,
mentransmisikan, memanipulasi, mereproduksi, memproses, streaming, memutar dan meninjau audio, video, gambar dan
konten multimedia lainnya pada perangkat elektronik digital; Perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan papan ketik pada
layar sentuh; Perangkat lunak komputer untuk mengontrol pengoperasian apparatus audio dan video dan untuk melihat,
mencari dan/atau membaca suara, video, televise, film, fotograf dan gambar digital lainnya dan muatan multimedia lainnya;
Perangkat lunak komputer untuk menyiarkan klip video, klip audio, gambar, foto, dan konten multimedia lainnya melalui
jaringan internet dan komunikasi lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mereproduksi, memproses dan menyalurkan audio,
video dan muatan multimedia dan panggilan audio dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer untuk penggunaan
pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi dan peralatan dan perangkat yang terhubung dengan
jaringan, yaitu perangkat lunak untuk menganalisa dan optimisasi proses booting, browser web, proses aplikasi, perlilaku
pelayanan, performa alat, baterai dan kapasitas penyimpanan, untuk memfasilitasi pemantauan, log-in jarak jauh, dan
penyediaan jasa support teknis secara langsung untuk perlindungan jasa anti-virus, dan untuk mengidentifikasi risiko-risiko
keamanan dan kerahasiaan pribadi; Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat
seluler komputasi dan komunikasi, yaitu perangkat lunak untuk secara proaktif menyediakan konten yang merekomendasikan
solusi, tips, trik, dan informasi mengenai cara untuk membantu pengguna memahami penggunaan dan fitur dari peralatan dan
perangkat yang terhubung dengan jaringan, dan menyediakan penguncian perangkat, penghapusan data, back-up data,
pengaktivan alarm perangkat, dan penyediaan informasi terkait lokasi dengan menggunakan GPS; Perangkat lunak komputer
untuk pengumpulan, penemuan, manajemen dan analisis data; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
melakukan transaksi akun, perdagangan sekuritas, riset, analisa, dan aktivitas manajemen portofolio, semua dalam bidang
investasi dan keuangan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan
mengelola perangkat bergerak yang diaktifkan dengan internet of things (IoT) bergerak; Perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat yang diaktifkan dengan internet of things (IoT);
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh digunakan untuk instalasi dan
peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal,
bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi
pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak
perintah dan pengenalan suara; Perangkat lunak server awan untuk digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang
diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak server cloud (awan) untuk digunakan berhubungan dengan
solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Perangkat lunak sistem parkir yang
mengatur dan integrasi terhadap komponen sebagai berikut: Ticket dispenser, Boom gate, Kamera untuk merekam foto plat
nomor (& streaming connecting ke CCTV), Kamera untuk memfoto wajah penegemudi, Printer karcis / card, Loop detector /
infrared, Dapat mencetak foto plat nomor kendaraan pada tiket, Dapat mendeteksi golongan kendaraan mobil dan motor
secara otomatis, Universal pembayaran non tuani software payment, Universal sensor lot system; Perangkat lunak tanda
tangan elektronik untuk mengamankan transaksi; Perangkat lunak telekomunikasi yang dapat diunduh untuk penyediaan
komunikasi video dan audio, kolaborasi, menggunakan dokumen secara bersama-sama, telekonferensi, streaming acara dan
konten, webinar, dan konferensi video, audio dan web; Perangkat lunak telepon Protokol Internet dalam bentuk perangkat
lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk melakukan panggilan konferensi VOIP; Perangkat lunak telepon protokol
internet; Perangkat lunak untuk POS (Point Of Sale) Terminal; Perangkat lunak untuk mencari, mengatur dan
merekomendasikan konten multimedia; Perangkat lunak untuk pemrosesan dokumen; Perangkat lunak untuk personalisasi,
mendukung dan mengelola iklan dan pemasaran untuk kampanye, personalisasi konten dan komunikasi elektronik, analisis
data termasuk perilaku pengguna analitik dan kecerdasan.; Perangkat lunak untuk streaming audio visual dan konten
multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi global; Perangkat lunak untuk streaming konten audio visual dan
multimedia ke perangkat elektronik digital seluler; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menyediakan keamanan
antarmuka akses tunggal (single sign-on) pada desktop, server, alat yang dapat dibawa-bawa, alat jaringan dan jaringan
antarmuka; Perangkat navigasi Global Positioning System [GPS]; Perangkat nirkabel untuk pertukaran data; Perangkat
pelacakan dan lokasi Global Positioning System [GPS]; Perangkat penyimpanan yang tersambung ke jaringan (NAS); Peranti
lunak komputer dan peranti lunak aplikasi komputer untuk digunakan di telepon genggam dan di kendaraan bermotor untuk
pengiriman dan penerimaan sinyal untuk memfasilitasi pembukaan kunci dan penguncian pintu dan sistem pengamanan yang
dikonfirmasi, memulai dan menghentikan mesin dan mengakses, mengelola dan mengendalikan sistem kendaraan, termasuk
sistem informasi, sistem hiburan, sistem kontrol iklim dan fungsi kendaraan[sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak
komputer untuk pengiriman elektronik data, gambar, dan dokumen, audio, video dan multimedia lain melalui jaringan komputer
global; Peranti lunak komputer untuk pesan elektronik; Peranti lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan
pengguna untuk mengatur dan membatasi akses pada data dan aktivitas pencarian mereka ketika menggunakan internet.;
Peranti jaringan komputer untuk menghubungkan beberapa komputer dalam suatu jaringan (Network hubs); Perluasan dan
penambahan jangkauan akses jaringan; Pesawat komputer; Piranti keras komputer yang memuat fungsionalitas keamanan
jaringan, termasuk firewall, enkripsi data, dan / atau interoperabilitas dengan protokol keamanan jaringan; Piranti lunak dan
aplikasi komputer yang menyediakan analisis perilaku pengguna, forensik keamanan, manajemen risiko, pencegahan
kehilangan data, perlindungan data cloud/awan, tata kelola data, pemantauan kepatuhan, manajemen hak data, keamanan
data, dan penyimpanan yang aman serta akses ke data, file, dan media; Piranti lunak komputer dan piranti keras keamanan
jaringan untuk memantau, menganalisis atau melaporkan informasi, data, dan lalu lintas jaringan; Piranti lunak komputer dan
piranti keras keamanan jaringan untuk mengoptimalkan sumber daya dan ketersediaan sistem komputer; Piranti lunak
komputer dan piranti keras keamanan jaringan yang digunakan dalam mendeteksi dan mencegah intrusi jaringan dan malware
serta untuk mengendalikan dan mengelola akses pengguna jaringan dan untuk penegakan kebijakan jaringan; Piranti lunak
komputer dan piranti keras komputer untuk keamanan jaringan, keamanan email dan web, kendali akses yang aman,
identifikasi pengguna, enkripsi, dan manajemen keamanan; Piranti lunak komputer untuk analisis berbasis situs web dan lalu
lintas Internet; Piranti lunak komputer untuk memastikan keamanan data yang berada di lingkungan komputasi awan; Piranti
lunak komputer untuk memudahkan para penggunadalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer,
desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; Piranti lunak komputer untuk mengadministrasikan,
mengelola, dan memantau lalu lintas dan akses jaringan, mengoptimalkan kinerja jaringan, melakukan diagnostik jaringan,
mendeteksi malware dan ancaman jaringan, serta melaporkan keamanan jaringan dan analisis kinerja; Piranti lunak komputer
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yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transmisi informasi, data, dokumen, suara, dan gambar melalui Internet secara
elektronik; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan
dan kelas berbasis web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web;
Piranti lunak komputer yang menyediakan pemantauan, analisis, audit, manajemen, deteksi, klasifikasi, perlindungan, laporan,
dan keamanan informasi serta data sensitif yang terletak di lingkungan komputasi awan untuk aplikasi komputer dan seluler,
platform komputer dan seluler, serta antarmuka pengguna yang terkait dengannya; Piranti lunak untuk komputer dan
perangkat seluler untuk mengamankan akses jarak jauh melalui Internet ke jaringan komputer pribadi; Piranti lunak untuk
melakukan konferensi audio dan video, komunikasi video dan suara, pengiriman pesan singkat, layanan komunikasi Voice
over Internet Protocol (VoIP), saling berbagi aplikasi, saling berbagi desktop komputer, manajemen kehadiran, manajemen
dokumen, integrasi aplikasi; Pita perekaman video; Platform arsitektur terbuka untuk keamanan elektronik dan otomatisasi
aplikasi di industri pertambangan terdiri dari, yaitu, suatu server pusat, suatu perangkat lunak untuk mengelola, modul
gateway, probe jaringan, node nirkabel, modem kendaraan, pemancar-penerima dan antarmuka kendaraan, modul lampu
pada topi dan modul jaringan sensor; Platform perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri
dari suatu server pusat jaringan, suatu perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node
nirkabel, modul router jaringan, modem kendaraan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router
jaringan untuk kendaraan, modul lampu pada topi, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul
jaringan sensor, modul router jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke server
pusat jaringan; Printer digital berwarna; Printer ink jet; Printer inkjet; Printer kartu identitas; Printer yang dapat dibawa
[portable]; Printer-printer berwarna; Processor; Proyektor gambar bergerak; Proyektor holografik 3D; Proyektor untuk
pengeditan film; Proyektor-proyektor multimedia untuk home theaters; Pustaka perangkat lunak untuk digunakan dalam
analisa data; RADIO PANGGIL (HT); Ransel dan tas jinjing khusus diadaptasi untuk membawa komputer; Remote kontrol
televisi; Rumah kamera; Ruter, sakelar, hub dan server pengoperasian perangkat lunak; SISTEM PANGGILAN NIRKABEL;
Sakelar untuk jaringan komputer, server dan router; Sandaran penyangga yang diadaptasikan untuk komputer laptop,
komputer tablet, telepon mobile; Saringan Kamera; Sarung dan tas untuk computer portabel; Sarung untuk komputer laptop,
komputer tablet, telepon mobile; Seperangkat pesawat telepon; Seperangkat pesawat telepon tanpa kabel; Server untuk
otomatisasi rumah; Sirkuit manajemen baterai; Sistem keamanan secara elektronik untuk jaringan rumah; Sistem kendali
untuk penerangan; Sistem komponen audio terdiri dari pengeras suara kitar (surround sound), pengeras suara, tuner, sound
mixers, alat untuk menyamakan suara speaker (equalizer), perekam audio, alat penerima radio; Sistem konferensi video dan
audio yang terdiri dari peralatan endpoint (titik terakhir di mana pesan itu diterima), port daya dan Ethernet, telepon IP,
kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon, dan proyektor; Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari
perangkat endpoint, port daya dan Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon, dan proyektor,
kursi dan meja konferensi, yang semuanya dijual sebagai satu unit; Sistem memori untuk komputer; Sistem multi kamera
untuk digunakan dalam kendaraan; Sistem otomatisasi rumah yaitu peralatan kontrol pusat untuk rumah pintar; Sistem
pengenalan suara; Sistem pengeras suara; Sistem suara terdiri dari remote control, amplifier, pengeras suara dan
komponennya; Sistem-sistem pemrosesan suara; Sistem-sistem pengumpulan pembayaran tol secara elektronik; Speaker
[peralatan audio]; Speaker audio pintar; Speaker yang dapat dikendalikan dengan suara; Splitter hdmi; Stabilizer listrik;
Stasiun dok dan adaptor, yaitu, stasiun dock elektronik dan adaptor listrik untuk mengisi daya perangkat seluler dan baterai,
yang menghubungkan perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat layar, komputer, mouse dan keyboard; Suplai
daya bebas gangguan; Suplai daya listrik, bergerak (Baterai yang dapat diisi ulang); Tampilan layar LED untuk televisi; Tas
untuk kamera dan peralatan fotografi; Tatakan dudukan untuk kamera; Telepon VoIP; Telepon nirkabel; Telepon portabel;
Televisi DMB [Penyiaran Multimedia Digital]; Televisi LED; Televisi QLED; Televisi daring; Televisi dioda kuantum dot
pemancar cahaya; Terminal poin of sale elektronik; Terminal radio; Textile printer; Tuner sinyal radio; Tutup pelindung untuk
komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; USB flash drive; USB yang dapat dihubungkan dengan periferal komputer;
Unit-unit pengeras suara (Speakers); Video wall; Videotron; Wadah pelindung tahan air dan bukan tahan air untuk kamera;
Wadah/tempat untuk membawa, pegangan, wadah/tempat pelindung dan sandaran/penyangga dengan tampilan/dengan fitur
konektor untuk catu daya, adaptor, alat pengeras suara pengisi daya dengan baterei, yaitu, komputer laptop, komputer tablet,
telepon mobile; Wide format printer; adapter jaringan komputer; adapter lensa kamera; adapter tanpa kabel untuk komputer;
adapter, sakelar, router dan hub jaringan komputer; adaptor daya; adaptor daya untuk komputer; adaptor ethernet; adaptor
kabel; adaptor kartu flash; adaptor kartu komputer; adaptor kartu memori flash; adaptor penghubung dari server ke jaringan
area penyimpanan; agregator ethernet-over-VDSL; aki motor; alarm bunyi; alarm keamanan; alarm keamanan anti
pengganggu untuk pintu; alarm keamanan pribadi; alas mouse; alas mouse komputer; alat dan instrumen gambar yang
disesuaikan untuk digunakan dengan komputer; alat dan instrumen radio; alat dan instrumen untuk pemindaian mikroskop ion;
alat elektronik Global Positioning System [GPS]; alat fotokopi; alat input komputer; alat kendali jarak jauh portable untuk kickup block; alat komunikasi data yang mengirimkan data dan informasi ke database; alat kontrol keamanan; alat kontrol
pencahayaan; alat medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen bedah,
perangkat lunak untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor video, peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan
posisi, unit tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik (optical viewing), kontrol elektronik, penyangga (stand) dari
kamera navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat navigasi untuk
kendaraan [komputer terpasang]; alat pemancar suara; alat pemantauan untuk perangkat yang mendukung Internet of Things
[IoT]; alat pembaca kartu flash; alat pembicara; alat pencampur suara; alat pencatat absensi elektronika; alat penerima
telepon; alat penerima televisi LCD; alat pengembangan perangkat lunak komputer; alat pengembangan perangkat lunak
untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi selular; alat pengisi daya baterai untuk kamera/kamera digital; alat pengolah data
dan komputer; alat pengontrol jaringan; alat pengontrol manajemen jaringan; alat pengontrol memori semikonduktor; alat
pengontrol otomatisasi rumah; alat pengukur presisi; alat pengulang jaringan nirkabel; alat penyimpan data komputer; alat
perekam suara; alat perekam suara dan gambar; alat perekam untuk merekam lalu lintas pada jaringan telekomunikasi; alat
perluas untuk papan ketik, video dan mouse; alat perluasan jaringan nirkabel; alat poin akses nirkabel (WAP); alat transmisi
suara; alat transmisi telepon; alat untuk meletakkan kamera dan monitor; alat untuk memeriksa absensi kerja; alat-alat
otomatisasi perangkat lunak komputer.; alat interfase komputer; amplifier; amplifier akustik; amplifier audio; amplifier daya;
amplifier daya MMIC; amplifier daya RF; amplifier stereo; antarmuka untuk komputer; antena; antena frekuensi radio; antena
microwave; antena microwave untuk penerimaan data satelit; antena radar; antena radio; antena radio dan televisi; antena
satelit; antena sinyal radio; antena televisi; antena untuk jaringan telekomunikasi; antena untuk peralatan komunikasi nirkabel;
aparat pengawasan keamanan; aparat pengawasan video; aparatus memori; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk
perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat elektronik seluler dan
perangkat elektronik portabel, yaitu, telepon seluler, telepon selular, ponsel pintar, konsol permainan genggam, komputer
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tablet, komputer laptop, dan komputer notebook; aplikasi perangkat lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan melihat
peluang kerja, untuk memposting dan melihat resume, untuk berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks,
untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan melihat atau mengunduh resume dalam database resume, untuk mencari
peluang kerja dan untuk melamar ke pekerjaan; array panel tenaga surya; audio processor; balancers penguat ganda; ballast
untuk peralatan penerangan listrik; bantalan pendingin komputer notebook; bantalan pengisian nirkabel untuk smartphone;
bantalan sentuh untuk komputer; baterai dan alat pengisi daya baterai; baterai isi ulang bertenaga surya; baterai matahari;
baterai surya; baterai surya untuk kegunaan industri; baterai untuk kamera digital dan kamera perekam; baterai untuk
kamera/kamera digital; baterai untuk penerangan; bellow untuk kamera; bipod untuk kamera; blok terminal; blok terminal listrik
biometrik; braket untuk kamera; buffer komputer; cakram kosong untuk komputer; case diadaptasi untuk komputer; case
diadaptasi untuk komputer netbook; case diadaptasi untuk komputer notebook; case diadaptasi untuk pemutar DVD; casing
untuk ponsel pintar; casing, cover dan selongsong untuk menyimpan komputer tablet; casing, cover dan selongsong untuk
menyimpan laptop; chip komputer; chips komputer dan CPU RISC-V (arsitektur perangkat keras set sumber terbuka yang
didasarkan pada prinsip-prinsip komputer set instruksi yang dikurangi); chips komputer dan CPU dengan set instruksi
arsitektur; chipset grafis komputer; chipset komputer; chipset komputer untuk digunakan dalam mentransmisikan data ke dan
dari unit pemrosesan pusat; cincin adaptor untuk lensa kamera; compact disc [hanya membaca memori]; cyclocomputers;
database elektronik direkam pada media komputer; daun jendela untuk kamera; daya ponsel (baterai isi ulang); decoder
televisi; detektor untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; disc rekaman suara; disk drive (untuk komputer);
disk drive untuk komputer; disk game komputer; disk magneto-optik; disk rekaman suara berupa musik; disket komputer;
displai elektronik dan komputer; display augmented reality yang dipasang di kepala; display elektronik yang dinamis (digital
signage); display panel datar yang fleksibel untuk komputer; drive cadangan untuk komputer; drive dalam keadaan solid; drive
dan driver disk komputer; drive disk digital; drive disk keras; drive disk komputer; drive disk komputer dan memori komputer
untuk jaringan yang terpasang pada alat penyimpanan untuk menggunakan secara bersama-sama file dan cadangan awan;
drive disk optik; drive memori flash; dudukan diadaptasi untuk PC tablet; dudukan disesuaikan untuk komputer tablet; dudukan
disesuaikan untuk laptop; dudukan kamera; dudukan kamera video; dudukan lensa kamera; dudukan mikrofon; dudukan
penyangga, elektrik; dudukan untuk kamera helm; dudukan untuk peralatan komputer; efektor suara dan/atau video; film
kamera, terbuka; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk komputer tablet; film pelindung disesuaikan untuk layar komputer;
filter anti-silau untuk monitor komputer; filter layar komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan
komputer tablet; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan monitor komputer; filter layar untuk komputer dan
televisi; filter lensa untuk kamera; filter untuk layar televisi; filter untuk pesawat televisi; filter warna untuk televisi dan kamera
sinematografi; firmware komputer; flash kamera; flashdisk; floppy disk kosong untuk komputer; frame monitor komputer;
gelang pintar untuk menerima dan mengirim panggilan telepon, surat elektronik, dan pesan; gelang pintar yang
mengkomunikasikan data ke telepon pintar; gelas augmented reality; gender changers [adapter kabel] untuk telepon seluler;
groupware komputer; gulungan untuk kamera; handset telepon yang menggabungkan mikrofon; hard disk kosong untuk
komputer; hard disk untuk komputer; hard drive komputer eksternal; hard drive untuk komputer; headphone dengan radio builtin; headphone nirkabel; headphone nirkabel dengan radio built-in; headset; headset augmented reality; headset nirkabel;
headset nirkabel untuk digunakan dengan smartphone; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler; headset
telepon; headset untuk digunakan dengan komputer; headset untuk game augmented reality; headset untuk komunikasi; heat
sink untuk digunakan di komputer; hub jaringan komputer; hub, sakelar, dan router jaringan komputer; instrumen pengukur
presisi; interface komputer; inverter [listrik]; inverter daya; inverter surya; jam tanggan yang menggabungkankamera dan
pemutar MP3, dan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphones) dan PDA; jam-jam tangan yang dilengkapi
kamera; jaringan area lokal; jaringan area luas; jaringan komputer dan piranti keras untuk komunikasi komputer; jaringan untuk
interkoneksi sistem komunikasi; jembatan jaringan komputer; kabel RCA; kabel USB untuk telepon genggam; kabel [listrik];
kabel aki; kabel antarmuka multimedia definisi tinggi; kabel audio; kabel audio dan video; kabel baterai; kabel charger; kabel
data; kabel daya; kabel daya bawah air; kabel daya mobil; kabel elektronik; kabel ethernet; kabel fleksibel; kabel internet;
kabel jack; kabel koaksial; kabel komputer; kabel komunikasi; kabel koneksi; kabel listrik; kabel listrik berlapis plastik; kabel
listrik yang dilapisi karet; kabel magnet; kabel micro USB; kabel mikrofon; kabel modem; kabel optik; kabel pengumpan; kabel
printer; kabel serat optik; kabel sinkronisasi data; kabel telegraf; kabel telekomunikasi; kabel telepon; kabel transmisi data;
kabel universal serial bus [USB]; kabel untuk kamera; kabel untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan;
kabel vga; kabel, listrik; kabel-kabel; kabinet untuk speaker; kacamata (goggles) untuk mengaktifkan pengalaman dunia
realitas virtual, augmented reality; kacamata kamera; kamera; kamera [fotografi]; kamera bawah air; kamera dengan sensor
gambar linier; kamera digital; kamera digital [SLR] lensa tunggal; kamera digital kompak; kamera digital untuk keperluan
industri; kamera endoskopi untuk keperluan industri; kamera film; kamera foto untuk produksi instan gambar; kamera gambar
bergerak; kamera helm; kamera inframerah; kamera jejak; kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer,
televisi; kamera multiguna; kamera pencitraan termal; kamera pengawas; kamera pengintai video; kamera perekam; kamera
piring; kamera refleks lensa digital tunggal; kamera retina, selain untuk penggunaan medis; kamera sekali pakai; kamera
sinematografi; kamera spion untuk kendaraan; kamera tampak belakang untuk kendaraan; kamera tampak depan dan tampak
samping untuk kendaraan; kamera tanpa cermin; kamera televisi; kamera televisi sirkuit tertutup; kamera untuk film yang
dikembangkan sendiri; kamera untuk keperluan monitoring; kamera video; kamera video digital; kamera video untuk
penyiaran; kamera video yang mentransmisikan gambar ke layar kendali nirkabel juga melalui kabel; kamera view yang
memiliki multiframe; kamera web; kamera yang bisa dipakai; kamera yang diaktifkan gerak; kartrid permainan komputer;
kartrid tinta, tidak terisi, untuk mesin fotokopi; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer dan
mesin fotokopi; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer komputer; kartrid toner, tidak terisi, untuk mesin fotokopi; kartrid toner,
tidak terisi, untuk printer; kartrid toner, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartu WLAN (jaringan area lokal nirkabel);
kartu [RAM] memori akses acak; kartu antarmuka untuk komputer; kartu chip; kartu chip elektronik; kartu dengan sirkuit
terintegrasi; kartu ekspansi memori; kartu ethernet; kartu game komputer; kartu grafis komputer; kartu identifikasi elektronik;
kartu identifikasi frekuensi radio (RFID); kartu identitas, disandikan; kartu identitas, magnet; kartu jaringan antarmuka; kartu
komputer jaringan area lokal [LAN]; kartu komputer jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan perangkat komputer
portabel ke jaringan komputer; kartu kunci elektronik; kartu memori; kartu memori [perangkat keras komputer]; kartu memori
flash; kartu memori flash kosong; kartu memori keamanan digital (SD); kartu memori untuk kamera; kartu memori untuk
komputer; kartu microchip; kartu modem faks untuk komputer; kartu plug-in komputer; kartu suara; kartu yang dikodekan
secara magnetis untuk membawa data; kaset audio digital; kaset komputer magnetik kosong; kaset kosong untuk
penyimpanan data komputer; kaset permainan komputer; kasing dan penutup untuk kamera; kasing dan penutup untuk laptop;
kasing dan penutup untuk perangkat elektronik; kasing dan penutup untuk telepon seluler; kasing disesuaikan untuk
camcorder; kasing disesuaikan untuk kamera; kasing disesuaikan untuk telepon seluler; kasing kamera; kasing komputer;
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kasing kulit untuk telepon seluler; kasing tahan air disesuaikan untuk kamera; kasing untuk kamera dan peralatan fotografi;
kasing untuk komputer tablet; kasing untuk laptop; kasus pelindung untuk komputer tablet; kasus pelindung untuk telepon
seluler; kawat telepon; kemasan baterai; kendali jarak jauh (remote control) untuk mengendalikan perangkat seluler; kendali
jarak jauh untuk proyektor; kepala konektor kabel internet; keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi; keyboard
proyeksi; keyboard untuk ponsel; keyboard untuk smartphone; keyboard, mouse, bantalan mouse, printer, disk drive, dan hard
drive; keypad komputer; keypad untuk alarm keamanan; kipas pendingin internal untuk komputer [perangkat keras]; kipas unit
pemrosesan pusat [CPU]; klakson untuk pengeras suara; komponen dan periferal untuk komputer; komponen elektronik untuk
komputer; komponen untuk komputer; komputer; komputer berkinerja tinggi; komputer dan perangkat lunak telepon selular
untuk membeli, mengakses dan melihat film, pertunjukkan TV, video dan konten multimedia; komputer dan piranti keras
komunikasi komputer untuk area jaringan penyimpanan; komputer desktop; komputer genggam; komputer klien tipis; komputer
komunikasi; komputer laptop; komputer mini; komputer navigasi untuk mobil; komputer netbook; komputer notebook; komputer
palmtop; komputer portable; komputer pribadi; komputer pribadi genggam; komputer saku untuk pencatatan; komputer seluler;
komputer siklus; komputer super; komputer tablet; komputer tablet yang dapat dilipat; komputer untuk digunakan dalam
manajemen data; komputer yang bisa dipakai; komputer yang dapat dipakai; komputer yang melakukan banyak tugas
komputasi rumit dalam waktu singkat; komputer, video dan disk game elektronik interaktif; komunikasi antarmuka untuk
menghubungkan alat elektronik ke jaringan komunikasi kabel atau nirkabel; konektor [listrik]; konektor daya; konektor
elektronik; konektor kabel listrik berulir; konektor kawat [listrik]; konektor plug-in; konektor serat optik; kontrol akses dan sistem
pemantauan alarm; kontrol jarak jauh untuk radio; kontrol jarak jauh untuk stereo; kontrol jarak jauh untuk televisi; konverter
DC / DC profil rendah; konverter arus searah; konverter daya elektronik; konverter digital-ke-analog; konverter ethernet-overVDSL; konverter frekuensi; konverter serat optik; konverter tegangan-ke-arus; konverter tekanan-ke-arus; konverter televisi
kabel; konverter tingkat; kotak untuk peralatan fotografi; kunci listrik dan elektronik serta kait listrik dan elektronik untuk pintu
dan jendela; kunci elektrik atau perangkat untuk mengontrol akses ke bangunan; kunci magnetik; kunci pintar; kunci pintu
digital; kunci pintu elektronik; kunci pintu sidik jari; kurung pemasangan speaker; label dengan chip identifikasi frekuensi radio
[RFID] terintegrasi; lampu kilat untuk kamera; layar komputer; layar monitor dan penerima televisi; layar proyeksi; layar
proyeksi untuk film sinematografi; layar sentuh interaktif; layar sentuh komputer; layar sentuh untuk asisten digital pribadi
[PDA]; layar sentuh untuk smartphone; lemari pengaman biologis untuk penggunaan laboratorium; lensa close-up untuk
kamera; lensa fisheye untuk kamera; lensa makro untuk kamera; lensa sudut lebar untuk kamera; lensa tele untuk kamera;
lensa untuk kamera; lensa untuk kamera video; lensa untuk peralatan dan kamera pengintai; lensa zoom untuk kamera; lihat
kamera; majalah film untuk kamera; media penyimpanan elektronik; membawa tas untuk komputer notebook; membawa tas
yang disesuaikan untuk komputer; memori elektronik; memori flash; memori grafis; memori komputer; memori komputer nonvolatil; mengoperasikan perangkat lunak untuk server akses jaringan; mesin encoding kartu kredit [peripheral komputer];
mesin fotokopi [fotografi, elektrostatik, termik]; mesin fotokopi elektrostatik; mesin fotokopi warna digital; mesin hitung dan
penyortiran koin; mesin hitung dan penyortiran uang; mesin hitung uang kertas; mesin kas, mesin hitung, peralatan
pemrosesan data, komputer; mesin pembuat salinan elektrostatik dan mesin fotokopi; mesin pemeriksaan sidik jari yang
digunakan untuk memeriksa sidik jari secara fisik; mesin penghitung elektronik; mesin penghitung mata uang; meter daya
frekuensi radio; microchips [perangkat keras komputer]; mikrofon; mikrofon binaural; mikrofon handsfree untuk ponsel;
mikrofon tanpa kabel; mikrofon untuk peralatan telekomunikasi; mikrofon untuk perangkat komunikasi; mikrokontroler;
mikrokontroler untuk perangkat berkemampuan Internet of things (IoT); mirror dengan fungsi Internet of Things (IoT) yang
sudah terpasang; mixer daya [peralatan audio]; mixer frekuensi radio; mixer mikrofon; mixer suara dengan amplifier
terintegrasi; mixer video; modem; modem eksternal; modem internal; modem kabel; modem nirkabel dan kabel dan perangkat
dan kartu komunikasi; modem universal serial bus [USB]; modem untuk jaringan komunikasi; modul DRAM (dynamic random
access memory); modul RAM (random access memory); modul komputasi; modul memori komputer; modul sirkuit terpadu;
modulator frekuensi radio; monitor; monitor LED; monitor [LED] pemancar cahaya; monitor [perangkat keras komputer];
monitor [program komputer]; monitor komputer; monitor layar; monitor layar komputer; monitor layar sentuh; monitor liquid
crystal display [LCD]; monitor plasma; monitor signage digital; monitor tablet; monitor video; monopod untuk alat elektronik
digital genggam, yaitu, kamera, telepon genggam, komputer tablet; monopod untuk alat elektronik digital genggam, yaitu,
telepon genggam, komputer tablet; monopod untuk kamera; motherboard komputer; motherboard komputer dan motherboard;
mount dinding untuk memasang perangkat elektronik seluler; mounting bracket disesuaikan untuk monitor komputer; mouse
[periferal komputer]; mouse komputer (tetikus komputer); mouse komputer nirkabel; mouse komputer tanpa kabel; nada
dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; netbook [komputer];
operator data yang dapat dibaca mesin direkam dengan program; operator data yang direkam sebelumnya untuk digunakan
dengan komputer; panel display signage digital; panel kontrol pencahayaan; panel kontrol untuk alarm keamanan; panel surya
untuk produksi listrik; papan akselerator komputer; papan ekspansi untuk komputer; papan ketik; papan komputer; papan
rangkaian utama untuk Televisi; papan sirkuit komputer; papan tombol komputer; papan tulis elektronik; papan tulis interaktif
elektronik; pasang adaptor; pasang konektor; pelacak kendaraan gps; pelindung gelombang; pelindung layar privasi
disesuaikan untuk laptop; pelindung layar untuk perangkat seluler; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang
diadaptasi khusus untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk
kamera; pelindung lonjakan tegangan; pemancar dan penerima radio; pemancar frekuensi radio; pemancar nirkabel;
pemancar radio; pemancar radio untuk kontrol jarak jauh; pemancar televisi; pemancar televisi kabel; pembaca [RFID]
identifikasi frekuensi radio; pembaca disk optik; pembaca kartu; pembaca kartu memori; pembaca kartu memori flash;
pembaca kartu pintar; pembaca perangkat lunak komputer, terminal komputer dan perangkat elektronik yang membuktikan
keaslian dan mengidentifikasi area yang dapat dibaca mesin pada paspor, visa, kartu identitas, SIM, kartu kesehatan, kartu
pemilih, kartu penduduk, ijin tinggal, kartu kesehatan profesional dan dokumen administratif pribadi lainnya yang memiliki cip
elektronik yang dapat mengirim data untuk keperluan verifikasi identitas seseorang; pembangkit koleksi tenaga surya;
pembawa data magnetik dan optik; pembawa data magnetik, disc perekaman; pembawa data yang dapat dibaca mesin untuk
peralatan rumah tangga; pembersih kepala pencetak digital ( Printhead ) printer dan plotter; pembicara pribadi; pemindai;
pemindai barcode; pemindai biometrik; pemindai gambar; pemindai optik; pemindai retina biometrik; pemindai sidik jari;
pemindai sidik jari biometric untuk pintu; pemindai sidik jari biometrik; pemindai tangan biometrik; pemindai termal; pemindaian
mikroskop elektron; pemisah berkas gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; pemula melompat baterai; pemutar disk
Blu-ray; penanda keamanan elektronik; pencari jangkauan untuk kamera; pencitra sidik jari; penekan lonjakan tegangan;
penerima GPS (Global Positioning System); penerima frekuensi radio; penerima nirkabel; penerima radar dengan amplifier;
penerima radio; penerima radio untuk kontrol jarak jauh; penerima telepon; penerima televisi; penerima televisi [TV set];
penerima televisi kabel; pengaman, pengunci serta peranti kendali akses yang dikendalikan secara listrik, elektronik, optik
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serta akustik; penganalisa jaringan listrik; penganalisa mesin kendaraan terkomputerisasi; pengatur waktu untuk kamera;
pengendali augmented reality genggam; pengendali daya; pengendali daya elektronik; pengendali elektronik untuk digunakan
dengan headset augmented reality; pengendali inverter digunakan dalam pembangkit listrik tenaga surya; pengendali
keyboard komputer.; pengendali komunikasi; pengendali muatan listrik; pengendali muatan tenaga surya; pengendali nirkabel
untuk memantau dan mengontrol fungsi dan status sistem keamanan dari jarak jauh; pengendali realitas virtual genggam;
pengeras suara; pengeras suara audio; pengeras suara audio untuk mengontrol suara; pengeras suara nirkabel untuk di
dalam rumah dan di luar rumah; penghapus pita magnetik; penghasil suara, penghasil suara tanpa kabel; pengisi daya baterai;
pengisi daya baterai bertenaga surya; pengisi daya baterai untuk komputer laptop; pengisi daya baterai untuk komputer tablet;
pengisi daya baterai untuk laptop, telepon genggam, komputer tablet, dan alat portabel yang diaktifkan USB lainnya; pengisi
daya tanpa kabel; pengisian troli untuk tablet dan laptop; pengolah kata, peralatan print-out komputer, data dalam bentuk
elektronik, magnetik dan optikal; pengontrol ethernet; pengontrol video di dinding; penguat antena; penguat frekuensi audio;
penguat frekuensi radio; penguat frekuensi video; pengubah gender [adaptor kabel]; penguji baterai; penutup (enclosures)
speaker; penutup baterai; penutup dan cases pelindung untuk laptop; penutup debu untuk komputer, berbentuk; penutup drive
dalam keadaan solid internal; penutup drive disk keras internal; penutup kertas untuk penerima telepon; penutup lensa untuk
kamera; penutup pelindung yang disesuaikan untuk laptop; penutup untuk camcorder; penutup untuk kamera; penutup untuk
komputer tablet; penutup untuk laptop; penutup untuk smartphone; penyangga yang diadaptasi untuk layar komputer;
penyearah terbalik sebagai bagian dari sistem tenaga surya; penyelenggara pribadi yang terkomputerisasi; peralatan dan
komputer pengolah data; peralatan display dengan fungsi mirror dan Internet of Things (IoT); peralatan elektro-dinamis untuk
remote control titik kereta api; peralatan elektronik dan komputer, yaitu perangkat keras komputer; peralatan keamanan untuk
lift; peralatan komputer; peralatan komunikasi radio saluran tunggal untuk stasiun tetap; peralatan komunikasi radio satu
saluran; peralatan kontrol akses listrik; peralatan nirkabel; peralatan nirkabel broadband, yaitu stasiun pangkalan
telekomunikasi untuk jaringan nirkabel dan aplikasi komunikasi; peralatan penerima nirkabel; peralatan pengirim data audio
dan video tanpa kabel; peralatan pengujian dan kalibrasi komponen komputer; peralatan penyimpanan komputer, yaitu,
jaringan yang terpasang pada alat penyimpanan untuk menggunakan secara bersama-sama file dan cadangan awan;
peralatan periferal komputer; peralatan peringatan dengan memonitoring gerakan bayi melalui kamera perekam atau sensor;
peralatan proyeksi; peralatan radio; peralatan radio dan televisi; peralatan radio jarak pendek; peralatan radio kelautan;
peralatan radio kontrol lalu lintas radio; peralatan radio kontrol lalu lintas udara; peralatan rekaman suara; peralatan reproduksi
suara; peralatan sistem penentuan posisi global (GPS); peralatan telekomunikasi untuk digunakan dengan jaringan seluler;
peralatan telekomunikasi untuk menyediakan akses pihak ketiga ke, dan memungkinkan transmisi video, data dan suara
melalui, jaringan komunikasi global, yaitu, komputer seluler dan akses dan terminal telepon seluler, stasiun pemancar dasar
dan bagian radio nirkabelnya, pemancar data, repeater data, router dan switch, sirkuit transmisi, lingkaran arus terpadu,
perangkat keras komputer, klien dan server cloud mobile (mobile cloud clients and servers), multiplexer, prosesor sinyal
digital, prosesor sinyal frekuensi radio, sirkuit switching seluler (mobile switching circuits), pengontrol listrik lalu lintas udara,
pengontrol/pengendali listrik mobilitas, pengontrol listrik akses, pengontrol/pengendali listrik port jarak jauh, port radio, antena,
komponen radio elektronik, perangkat lunak untuk aplikasi telekomunikasi, dan jaringan inti seluler (mobile core networks)
yang terdiri dari transceiver data, jaringan nirkabel dan gateway untuk pengumpulan, pengiriman/transmisi dan pengelolaan
data, suara dan video; peralatan telepon nirkabel; peralatan telepon tanpa kabel; peralatan televisi; peralatan untuk
membentuk membran baterai surya; peralatan untuk mencetak, yaitu, printer untuk mencetak kartu identitas, kartu kesehatan,
kartu pemilih, kartu penduduk, SIM, perijinan dan paspor.; peralatan untuk merekam data komputer; peralatan untuk
pembuatan membran baterai surya; peralatan untuk pengolahan panas membran baterai surya; perangkat akses jaringan area
lokal nirkabel saku; perangkat audio nirkabel yang berbentuk earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan
dilubang telinga), earphone dan headphone nirkabel untuk digunakan dengan jam tangan pintar dan pelacak aktivitas yang
dapat dipakai; perangkat berbagi kabel-nirkabel; perangkat dan peralatan pengendalian jarak jauh dan pengenalan dan
pemberi perintah suara elektronik untuk mengeandalikan dan memantau perangkat elektronik konsumen, penerangan,
peralatan, alat pengatur panas, sistem pengatur udara dan pemanasan, alarm dan keamanan rumah serta sistem
pengawasan, dan pendeteksi asap dan karbon monoksida, kunci dan selot pintu dan jendela, serta sistem otomasi rumah;
perangkat elektronik digital yang dapat dipakai, terutama terdiri dari tali jam tangan pintar (smart wathbands) yang
mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphones) yang terutama terdiri dari perangkat lunak dan layar
display/tampilan (display screen) untuk melihat, mengirim dan menerima teks, email, data, dan informasi ke telepon pintar
(smartphones); perangkat elektronik digital yang dapat dipakai/dikenakan terutama terdiri dari perangkat lunak untuk
peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali,
dan menerima file teks, data, audio, gambar dan digital serta layar display/tampilan; perangkat input untuk komputer;
perangkat keras akses server jaringan; perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras
dan lunak komputer untuk mata uang digital; perangkat keras dan lunak komputer untuk mencari basis data yang
menampilkan file audio dan multimedia; perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer audio-video; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses jarak jauh yang aman ke
komputer dan jaringan komunikasi; perangkat keras jaringan area lokal [LAN]; perangkat keras jaringan komputer; perangkat
keras jaringan komputer dan telekomunikasi; perangkat keras jaringan luas [WAN]; perangkat keras jaringan pribadi virtual
[VPN]; perangkat keras komputer; perangkat keras komputer augmented reality; perangkat keras komputer dan firmware;
perangkat keras komputer realitas virtual/maya (virtual reality); perangkat keras komputer untuk server akses jaringan;
perangkat keras komputer untuk telekomunikasi; perangkat keras komputer yang dapat dipakai; perangkat keras komputer
yang dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan
panggilan telepon, surat elektronik, serta data digital lainnya; perangkat keras komputer yang terdiri dari casis, penutup,
sumber daya listrik, kabel; perangkat keras komputer, yaitu perangkat jalur akses jaringan area lokal; perangkat keras
komputer, yaitu, Wireless Access Point (WAP); perangkat keras komputer, yaitu, unit masukan, unit keluaran, pengontrol
memori, pengontrol periferal komputer dan pengontrol grafis; perangkat keras memori komputer; perangkat keras
penyimpanan komputer [NAS] yang terhubung dengan jaringan; perangkat keras server akses jaringan; perangkat keras untuk
pemrosesan data; perangkat komputasi (computing) yang dapat dipakai terutama terdiri dari perangkat lunak dan layar
display/tampilan untuk koneksi ke komputer, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk mengaktifkan
pengalaman dunia realitas virtual/maya dan augmented reality; perangkat komunikasi nirkabel, yaitu perangkat keras dan
perangkat lunak nirkabel untuk transmisi data, audio, dan video perangkat keras komputer yang berisi fungsi keamanan
jaringan, termasuk firewall, enkripsi data, atau interoperabilitas dengan protokol keamanan jaringan; perangkat komuniksi
nirkabel inframerah; perangkat lunak analisis wajah; perangkat lunak analisis wicara; perangkat lunak antarmuka komputer;
perangkat lunak anti-virus komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler, yaitu, alat pengembangan
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perangkat lunak untuk membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler, yaitu,
perangkat lunak untuk menyelidiki aplikasi yang mencurigakan dengan menggunakan mesin analisa berbasis cloud; perangkat
lunak augmented reality; perangkat lunak computer untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyediakan crowdsourcing dan statistik yang teragregasi tentang keterpercayaan dan keamanan aplikasi perangkat lunak lain berdasarkan
masukan dari pengguna; perangkat lunak display/tampilan video; perangkat lunak e-commerce komputer untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak electronic
design automation (EDA) untuk disain produk komunikasi, untuk RF dan sirkuit gelombang mikro, kecepatan tinggi, integritas
sinyal, pemodelan peralatan dan disain pengolahan sinyal dan untuk simulasi dan disain termal elektro, elektromagnetik,
sirkuit dan sistem; perangkat lunak firewall komputer; perangkat lunak grafik komputer; perangkat lunak input computer;
perangkat lunak jejaring sosial; perangkat lunak keamanan; perangkat lunak keamanan dan privasi komputer; perangkat lunak
keamanan e-mail; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk memberikan
informasi manajemen bisnis; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk
memungkinkan koneksi ke basis data, jaringan komputer, jaringan komputer global dan Internet; perangkat lunak komputer
dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat lunak
komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database, jaringan komputer dan
Internet; perangkat lunak komputer interaktif; perangkat lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; perangkat
lunak komputer untuk digunakan dalam bidang telekomunikasi untuk menyediakan transmisi dokumen dan faksimili secara
elektronik; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses, mengirimkan, menerima, mengatur, memanipulasi,
memainkan, melihat, mereproduksi dan menyiarkan konten audio, video dan multimedia termasuk teks, data, gambar, audio,
video dan dokumen audiovisual; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengotomatisasi dan mengelola proses
bisnis; perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan Internet; perangkat lunak komputer
untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak komputer untuk
komunikasi jaringan nirkabel; perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak komputer untuk
membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk membuat basis data yang dapat
dicari; perangkat lunak komputer untuk menambah kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan
teks, audio, grafis, gambar diam dan gambar bergerak; perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelusuri, dan mencari
basis data, audio, video, dan konten multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, pasar aplikasi perangkat lunak secara
online, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
perangkat lunak komputer untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer untuk
mengubah gambar dokumen menjadi format elektronik; perangkat lunak komputer untuk menyediakan fungsionalitas
keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, kontrol akses, (VPN) jaringan pribadi virtual, interoperabilitas
dengan protokol keamanan router dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan virus; perangkat lunak komputer untuk
pembuatan firewall; perangkat lunak komputer untuk pengambilan data dan dokumen, transmisi, penyimpanan dan
pengindeksan; perangkat lunak komputer untuk pengolah kata; perangkat lunak komputer untuk penyediaan jaringan
keamanan; perangkat lunak komputer untuk simulasi dua atau tiga dimensi untuk digunakan dalam desain dan
pengembangan produk industri; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan direkam untuk mengontrol dan mengelola
aplikasi server akses; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menyediakan fungsionalitas keamanan dalam
jaringan, seperti menyediakan filter firewall, akses kontrol, jaringan pribadi virtual (VPN), interoperabilitas dengan protokol
keamanan router, dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan virus; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
pemantauan dan analisis jarak jauh; perangkat lunak manajemen dokumen; perangkat lunak multimedia; perangkat lunak
multimedia dan interaktif untuk bermain permainan video; perangkat lunak multimedia interaktif untuk bermain game;
perangkat lunak operasi jaringan luas [WAN]; perangkat lunak operasi virtual private network [VPN]; perangkat lunak otomasi
industri; perangkat lunak papan tulis komputer; perangkat lunak pelacakan gps; perangkat lunak pemindaian; perangkat lunak
pendidikan yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya yang menampilkan pengajaran dalam pendidikan pasca-sekolah
menengah, pengajaran dalam pendidikan universitas, analisis data siswa, dan untuk menghubungkan siswa dengan layanan
dukungan dan layanan karir; perangkat lunak pengenalan suara; perangkat lunak pengiriman pesan instan; perangkat lunak
pengolah data untuk representasi grafik; perangkat lunak pengoperasian jaringan area lokal [LAN]; perangkat lunak
pengoperasian komputer; perangkat lunak perpesanan internet; perangkat lunak server file; perangkat lunak simulasi pelatihan
virtual reality di bidang keamanan; perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak smartphone; perangkat lunak
untuk Internet of Things; perangkat lunak untuk analisa dan optimasi sistem komputer; perangkat lunak untuk analisis data
bisnis; perangkat lunak untuk desain robotika; perangkat lunak untuk digunakan dalam mendesain dan mengembangkan
algoritma pembelajaran mesin, jaringan saraf dalam, analisa data; perangkat lunak untuk digunakan pada evaluasi dan analisa
pembelajaran mesin utilitas data; perangkat lunak untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan
komunikasi dengan jaringan area lokal dan jaringan global; perangkat lunak untuk memproses gambar, grafik dan teks;
perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi di seluruh jaringan komputer; perangkat lunak untuk
menelusuri pengguna telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel, untuk
dokumen, berkas, dan informasi atas perintah yang disimpan lainnya; perangkat lunak untuk mengakses dan melihat teks,
gambar dan data elektronik yang berkaitan dengan konferensi di bidang pengembangan perangkat lunak; perangkat lunak
untuk menganalisa ancaman ancaman terhadap kerahasiaan pribady (privacy threats) dan mendeteksi malware dan
kelemahan sistem lainnya untuk perangkat seluler dan sistem-sistem telekomunikasi; perangkat lunak untuk mengirim
(streaming) dan memainkan audio, video, dan konten multimedia, dan untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan,
alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat lunak untuk
mengontrol sistem otomatisasi rumah, yaitu, penerangan/pencahayaan, peralatan, sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin
udara (HVAC), termostat, monitor dan sensor kualitas udara, alarm dan perlengkapan keamanan lainnya, kunci, bel pintu,
kamera, dan perlengkapan untuk memonitor rumah; perangkat lunak untuk otomatisasi proses robot; perangkat lunak untuk
peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali,
dan menerima file teks, data, audio, gambar dan digital; perangkat lunak untuk sistem navigasi GPS; perangkat lunak untuk
sistem navigasi satelit; perangkat lunak untuk smartphone; perangkat lunak untuk streaming konten hiburan multimedia;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengunggah, memanipulasi, menyimpan dan berbagi foto, grafik, video, dan
multimedia lainnya melalui Internet; perangkat lunak yang direkam dan dapat diunduh untuk kecerdasan buatan, pembelajaran
mesin, pembelajaran algoritma, dan analisa data; perangkat manajemen jaringan; perangkat memori komputer; perangkat
memori penyangga [perangkat keras komputer]; perangkat memori untuk digunakan dengan peralatan pemrosesan data;
perangkat navigasi GPS; perangkat pengawasan keamanan; perangkat pengisian baterai elektronik dalam bentuk bantalan
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pengisian nirkabel untuk digunakan dengan ponsel, tablet, dan perangkat seluler; perangkat pengisian daya baterai; perangkat
penyimpanan data; perangkat penyimpanan data komputer; perangkat penyimpanan memori; perangkat periferal komputer;
perangkat peripheral untuk komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji
pintar, kaca mata pintar, earphone, headphone, televise, set top box dan pemutar audio dan video serta perekam; perangkat
sensor elektronik, kamera, proyektor, dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan pengenalan gerakan (gesture),
wajah, dan suara; perangkat telepon; perangkat untuk jaringan telepon; perangkat untuk proyeksi keyboard virtual; perangkat
untuk transmisi radio nirkabel; perangkat-perangkat lunak anti-virus; perangkat-perangkat lunak pengamanan pesawat
computer; peranti kendali akses; peranti lunak untuk digunakan dalam pelacakan dan pemantauan posisi dan jarak berbagai
kendaraan pintar, otonom, dan mesin seluler untuk digunakan sehubungan dengan perangkat yang mendukung internet of
things (IoT); perekam disk Blu-ray; perekam hard disk drive; perekam pita video; perekam suara digital; perekam video dan
suara digital; perekam video digital; periferal dan aksesori komputer; periferal komputer; periferal komputer yang dapat
dikenakan; periferal komputer yang dapat dipakai; peripheral komputer nirkabel; perlengkapan pemroses data, komputer;
pesawat telepon; pesawat-pesawat perangkat keras komputer dan perangkat-perangkat lunak komputer untuk penyediaan
perlindungan firewall, semuanya dipasok dari internet atau online dari basis data; pintu lemari magnetik menangkap; pipa
untuk camera pengawas; piranti keras dan piranti lunak komputer untuk virtualisasi; piranti keras untuk backup/cadangan disk
drive; piranti keras yang menjadi bagian penyimpanan pada jaringan komputer; piranti lunak analisis bisnis yang
mengumpulkan dan menganalisa data untuk memfasilitasi pembuatan keputusan bisnis; piranti lunak infrastruktur terdefinisi
piranti lunak, yaitu piranti lunak untuk virtualisasi; piranti lunak komputer untuk konfigurasi, penyediaan, penyebaran,
pengendalian, pengelolaan dan virtualisasi komputer, server komputer dan alat penyimpan data; piranti lunak komputer untuk
manajemen dan otomatisasi infrastruktur cloud; piranti lunak komputer untuk manajemen teknologi informasi (IT), manajemen
infrastruktur IT, manajemen infrastruktur IT, manajemen infrastruktur IT jarak jauh, manajemen aset dan inventaris IT, otomasi
proses IT, manajemen daur ulang perangkat IT, keamanan IT, pelaporan IT dan prediksi IT, pemantauan kesalahan
infrastruktur TI dan pemantauan kinerja IT; piranti lunak komputer untuk manajemen help desk IT dan layanan help desk IT;
piranti lunak komputer untuk menyambung sistem komputer, server komputer dan perangkat penyimpanan komputer yang
berlainan; piranti lunak komputer untuk pengoperasian jaringan komputer, pengelolaan jaringan komputer, otomatisasi dan
virtualisasi jaringan komputer; piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam pengumpulan data,
transmisi, integrasi, visualisasi, analisis, dan penyimpanan di bidang minyak dan gas; piranti lunak komputer yang digunakan
di dalam analisa himpunan/kumpulan data yang besar; piranti lunak pengoperasian server untuk akses jaringan; piranti lunak
untuk cadangan data, pemulihan data dan pengarsipan/penyimpanan data; piranti lunak untuk enkripsi dan dekripsi data dan
dokumen; piranti lunak untuk memantau kelengkapan, pelaporan dan analisa keamanan informasi; piranti lunak untuk
organisasi bisnis dan virtualisasi proses bisnis dan manajemen; piranti lunak untuk pengoperasian dan otomatisasi gudang
data komputer; piranti lunak untuk pengoperasian pusat data dan piranti lunak otomatisasi; piranti lunak yang digunakan untuk
melacak dan memantau posisi dan jarak dari alat pelacak lokasi yang digunakan sehubungan dengan perangkat yang
mendukung internet of things (IOT); piranti lunak komputer dan piranti lunak yang tertanam untuk pengendalian
dan penggunaan sakelar jaringan komputer, sakelar komputer, sakelar jaringan komunikasi, dan sakelar Ethernet; pita
magnetik; pita rekaman suara; platform perangkat lunak komputer; pointer elektronik pemancar cahaya; pointer laser; ponsel
pintar; port paralel komputer; port serial komputer; power amplifier profesional; print head untuk printer ink jet; print head untuk
printer ink-jet; print head untuk printer inkjet; print head untuk printer komputer; printer (mesin cetak); printer dampak; printer
desktop; printer digital; printer dot matrix; printer foto; printer foto elektronik genggam; printer ink-jet; printer inkjet format besar;
printer jaringan; printer kode batang; printer komputer; printer kuku; printer label kode genggam elektronik; printer laser; printer
laser warna; printer laser warna untuk dokumen; printer multi-fungsi menggabungkan kemampuan penyalinan dan / atau
pemindaian dan / atau faks; printer roda daisy; printer termal; printer tidak berdampak; printer untuk digunakan dengan
komputer *; printer video; printer warna; printer warna digital; printer warna ink-jet; printer xerografis; printer yang digunakan
dengan komputer; program dan perangkat lunak komputer; program komputer; program komputer multimedia interaktif;
program komputer untuk mencari konten dari jauh di komputer dan jaringan komputer; program komputer untuk mengaktifkan
akses atau kontrol masuk; program komputer untuk menghubungkan jarak jauh ke komputer atau jaringan komputer; program
komputer untuk menghubungkan ke komputer jarak jauh dan jaringan komputer; program komputer untuk navigasi dan
penggunaan bantuan pengemudi dengan drone militer dan sipil; program komputer untuk pemrosesan data; program
komputer untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; program pengoperasian komputer; program
pengoprasian komputer terekam; program perangkat lunak komputer untuk integrasi file teks, foto, grafik, audio dan video ke
dalam aplikasi multimedia pengiriman interaktif; program permainan komputer interaktif; program permainan komputer
multimedia interaktif; program sistem operasi; program sistem operasi jaringan; program sistem operasi jaringan untuk ponsel;
program untuk komputer; prosesor sinyal suara digital; prosesor sinyal untuk speaker; prosesor suara; prosesor suara
multichannel; prosesor video; proyektor; proyektor digital; proyektor film; proyektor fotografi; proyektor gambar; proyektor
geser; proyektor home theater; proyektor kecil; proyektor layar kristal cair; proyektor liquid crystal display [LCD]; proyektor
multimedia; proyektor overhead; proyektor planetarium; proyektor profil; proyektor sinema rumah; proyektor sinematografi;
proyektor suara; proyektor untuk gambar stereoskopik; proyektor untuk industri hiburan; proyektor video; radio; radio
broadband; radio dua arah; radio kendaraan; radio laut; radio portabel; radio seluler; radio transceiver nirkabel; radio untuk
jaringan komunikasi radio; radio yang dapat dibawa; rak disesuaikan untuk amplifier; rak disesuaikan untuk pengeras suara;
rak laboratorium; rak pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras komputer; rak pemasangan disesuaikan untuk
perangkat keras telekomunikasi; rak pengeringan [fotografi]; ransel punggung yang khusus disesuaikan untuk membawa
komputer jinjing; rekaman suara dan video; rel listrik untuk pemasangan lampu spot; relay untuk stasiun radio dan televisi;
repeater; repeater ethernet; repeater ethernet-over-VDSL; repeater frekuensi radio; repeater multiport; repeater serat optik;
repeater untuk peralatan radio dan televisi; repeater untuk stasiun radio dan televisi; rilis rana untuk kamera; robot pengintai
keamanan; router ethernet; router jaringan; router jaringan area luas [WAN]; router jaringan komputer; router jaringan
komputer, alat pengendali, sakelar dan alat poin akses nirkabel (WAP); router nirkabel; sakelar jaringan komputer; sakelar
untuk papan ketik, video dan mouse; saklar elektronik untuk mengganti sinyal audio dan video; saklar jaringan komputer,
router, dan adaptor; sampul pelindung untuk kamera film; sampul pelindung untuk kamera fotografi; sarung untuk laptop;
sarung pelindung untuk smartphone; sasis komputer; scanner (pemindai); sel surya; sel surya silikon kristal; selubung
pelindung untuk kabel serat optik; sensor elektronik untuk mengukur radiasi matahari; sensor gerak untuk lampu keamanan;
sensor gerak untuk permainan komputer dan video; sensor layar sentuh; sensor pelacak gerakan untuk teknologi augmented
reality; sensor pelacakan surya otomatis; sensor sentuh kapasitif yang diproyeksikan; sensor solar untuk kendaraan; sensor
untuk kamera; sensor untuk perangkat yang diaktifkan dengan Internet of Things [IoT]; server; server awan; server cloud;
server database komputer; server faksimili jaringan; server file; server iklan, yaitu, server komputer untuk menyimpan iklan dan
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mengirimkan iklan ke situs web (websites); server internet; server intranet; server jaringan; server jaringan komputer; server
khusus; server komputer; server komunikasi [perangkat keras komputer]; server media digital; server surat elektronik; server
untuk jaringan area penyimpanan komputer (SAN); server video; server-server untuk web hosting; set telepon radio;
shareware komputer; sirkuit antarmuka untuk kamera video; sirkuit kontrol elektronik untuk kipas listrik; sistem aplikasi
platform perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri dari suatu server pusat jaringan, suatu
perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node nirkabel, yaitu, modem kendaraan router
jaringan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan, modul lampu pada
topi, yaitu, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul jaringan sensor, yaitu, modul router
jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan; sistem elektronik,
peralatan dan instrumen, yaitu peranti lunak engine perilaku, peranti lunak engine penentuan posisi, sensor penentuan posisi,
dan peranti lunak intelijen dinamis serta sensor untuk digunakan sehubungan dengan perangkat yang mendukung internet of
things (IoT); sistem jaringan nirkabel inframerah; sistem kendali akses untuk penyalur tunai otomatis; sistem komputer; sistem
komunikasi dua arah nirkabel; sistem konferensi video; sistem kontrol akses biometrik; sistem kontrol akses elektronik untuk
pintu yang saling mengunci; sistem kunci pintu digital untuk mengenali sidik jari; sistem log-in komputer; sistem loudspeaker;
sistem operasi komputer; sistem panduan GPS; sistem pembangkit listrik fotovoltaik surya dengan menggunakan pelacak
surya; sistem pengawasan video; sistem pengenalan pola terdiri dari chip komputer, perangkat keras komputer dan perangkat
lunak; sistem pengenalan suara biometrik; sistem penguncian kendaraan; sistem speaker yang terdiri dari pengeras suara dan
kabinet untuk digunakan dengan pengeras suara; sistem suara hi-fi; sistem suara kesetiaan tinggi; sistim-sistim komputer,
pesawat-pesawat komputer laptop, pesawat-pesawat komputer notebook; smartphone dalam bentuk arloji; smartphone
modular; speaker; speaker audio nirkabel; speaker getaran portabel; speaker nirkabel; speaker portabel; speaker untuk
komputer; speakerphone; stabilisator tegangan; stasiun cuaca nirkabel; stasiun docking laptop; studio flash strobo; stylus
komputer; suar radio; susunan dan tambahan disk drive; switch ethernet; tablet digital; tablet grafis; tag [RFID] identifikasi
frekuensi radio; tag pintar identifikasi frekuensi radio (RFID); tali kamera; tali untuk untuk kamera; tape recorder; tas dan ransel
komputer; tas disesuaikan untuk komputer; tas disesuaikan untuk komputer notebook; tas disesuaikan untuk komputer tablet;
tas disesuaikan untuk laptop; tas khusus diadaptasi untuk kamera dan peralatan fotografi; tas komputer; tas yang didesain
untuk komputer laptop; telecopiers; telepon; telepon digital; telepon internet; telepon konferensi; telepon portabel, asisten
digital pribadi (PDA) dan komputer; telepon radio; telepon satelit; telepon seluler; telepon seluler digital; telepon tanpa kabel;
telepon video; teleprinters; televisi; televisi [LED] pemancar cahaya; televisi definisi tinggi; televisi diode pemancar cahaya
organik [OLED]; televisi liquid crystal display [LCD]; televisi mobil; televisi panel layar plasma [PDP]; televisi plasma; televisi,
televisi LCD; tempat kamera; tempat kamera perekam; tempat kerja (workstation) komputer mobile yang terdiri dari komputer
notebook; tempat khusus untuk menyimpan laptop dan notebook; tempat speaker audio; tempat untuk telepon; terminal
baterai; terminal entri data keamanan yang memiliki perangkat keras dan perangkat lunak pemindaian jari dan pengenalan
wajah; terminal komputer; terminal komputer biometrik; terminal point-of-sale [POS]; terminal untuk telepon radio; terminator
ethernet-over-VDSL; tetikus komputer; tinta untuk mesin cetak digital; titik akses jaringan area lokal [LAN]; titik akses jaringan
area lokal [LAN] untuk menghubungkan pengguna komputer jaringan; tongkat keamanan genggam; tongkat komputer; tongkat
selfie [monopod genggam]; tongkat selfie digunakan sebagai aksesori smartphone; tongkat selfie untuk digunakan dengan
kamera digital; tongkat selfie untuk digunakan dengan smartphone; trackballs [peripheral komputer]; transceiver ethernet;
transceiver radio; tripod untuk alat survei; tripod untuk kamera; tripod untuk teleskop; tudung lensa untuk kamera; tuner radio;
tuner sinyal radio; tutup pelindung dan kasing untuk komputer tablet; tutup pelindung untuk komputer tablet; tutup pelindung
untuk smartphone; unit catu daya komputer; unit catu daya listrik; unit drum untuk printer; unit flash strobo; unit kontrol radio;
unit loudspeaker; unit pembersih untuk printer ink jet; unit penyiaran radio dan televisi mobile; unit penyimpanan hard disk
drive miniatur; unit pita magnetik untuk komputer; unit pita magnetis untuk komputer; viewfinder untuk kamera; wadah kartu
memori; wafer matahari; wafer untuk sel surya; workstation komputer [perangkat keras]===
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: 35
: ===-; Administrasi Perdagangan; Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dalam bidang transportasi; Administrasi bisnis dan
urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan manajemen
usaha; Administrasi kantor; Administrasi komersial; Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi komersial
untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain; Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema
voucher hadiah; Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Administrasi program keuntungan atau kompensasi
untuk anggota; Administrasi program loyalitas untuk mempromosikan kepemilikan liburan; Administrasi sistem dan portal
daring yang memungkinkan promosi kegiatan kebugaran dan kesehatan; Administrasi skema insentif dan loyalitas untuk
anggota; Administrasi skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu
hadiah dan kartu diskon; Administrasi untuk mengoperasikan komputer server; Administrasi untuk mengoperasikan komputer,
sistem komputer dan peralatan yang dapat dikendalikan komputer; Administrasi untuk peralatan yang beroperasi untuk akses
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Internet; Administrasi urusan bisnis waralaba; Administrasi yang berkaitan dengan pemasaran; Agen Penjualan Elektronik
atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan perlengkapan bayi; Agen informasi komersial (menyediakan
informasi bisnis, seperti pemasaran atau data demografis); Agen kontrak penjualan tenaga surya; Agen penjualan; Agen
penjualan peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; Agen publikasi;
Agen untuk transaksi komersial; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui jaringanjaringan komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Analisis
Pasar; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen
persediaan; Jasa nasehat, informasi dan konsultasi sehubungan dengan kegiatan; Analisis manajemen bisnis atau konsultansi
bisnis dalam bidang teknologi informasi; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Analisis manajemen bisnis atau
konsultasi bisnis di bidang keamanan dunia maya; Analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis sehubungan dengan
keamanan dunia maya dan keamanan Internet; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa
melalui jaringan komputer global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi
dan distribusi periklanan, promosi, publisitas dan pemasaran; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Bantuan dalam
pengelolaan kegiatan bisnis; Bantuan manajemen bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat
dan kompleks perdagangan; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan organisasi bisnis; Bantuan, saran dan
konsultasi berkaitan dengan perencanaan bisnis; Beriklan melalui posting-tagihan; Bisnis konsultasi perekrutan; Booth
penjualan minuman ringan serta makanan; Booth penjualan wedang ronde; Booth untuk penjualan es krim; Bursa kerja;
Counter untuk penjualan es krim; DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi deterjen, perekat dan preparat kimia untuk
menstabilkan tanah; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi periklanan; Distribusi materi promosi;
Distribusi materi publisitas (selebaran, prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang
melintasi perbatasan atau tidak; Distribusi sampel; Distribusi selebaran; Distribusi selebaran periklanan; Distributor; Distributor
Elektronik; Distributor alat kesehatan; Distributor alat pertanian; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi;
Distributor mesin pertanian; Distributor peralatan dan perlengkapan bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barangbarang yang berkaitan dengannya; Distributor plastik; Dukungan bisnis untuk memenuhi potensial konsumen; Eceran dan
grosir minuman; Eceran dan grosir mobil-mobil bekas; Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan makanan dan minuman;
Grosir layanan pemesanan; Iklan dan promosi kosmetik; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan online
melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online
pada suatu jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan termasuk distribusi bahan iklan;
Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode
pemberian diskon hak istimewa; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Iklan, termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan
pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan korporasi; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga
dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan
rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Informasi atau pertanyaan
mengenai bisnis dan pemasaran; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Informasi mengenai bangunan ke dalam
basis data komputer; Informasi niaga; Input dan kompilasi data ke dalam basis data komputer; Invoicing perpajakan; Jasa
ritel/eceran ayam; Jasa -penyediaan, -penjualan, -impor, -ekspor barang / mesin industri; Jasa Pencarian Pegawai; Jasa
Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa Penyediaan tenaga kerja; Jasa Perdagangan Untuk
Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Suku Cadangnya Komputer Dan Piranti Lunak; Jasa administrasi bisnis dan
pengelolaan akun; Jasa administrasi untuk relokasi bisnis; Jasa advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba
hotel; Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa
penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa agen pembelian untuk alas kaki; Jasa agen pemesanan makanan melalui
internet; Jasa agen pemesanan untuk layanan pengiriman barang; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda
motor; Jasa agen penjualan tiket; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan
toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa agen yang mengatur, intermediasi
atas pemesanan pembelian yang disediakan melalui Internet dan jaringan komunikasi lain; Jasa akuisisi bisnis; Jasa akuntan;
Jasa akuntan publik; Jasa akuntansi; Jasa akuntansi biaya sekolah; Jasa akunting; Jasa alih daya dalam mengatur
pengadaan barang untuk orang lain; Jasa analisis statistic bisnis; Jasa audit akuntansi; Jasa berlangganan keanggotaan klub;
Jasa bisnis di bidang program afiniti, program aliansi, program afiliasi, program pengembang solusi, dan program agen,
seperti mengembangkan strategi mitra komersial, mengidentifikasi perusahaan mitra yang sesuai untuk bersama ke pasar,
dan mengembangkan strategi aliansi; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna
untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk
farmasi; Jasa distribusi; Jasa distribusi biota-biota laut yang hidup; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa distribusi ganggang;
Jasa distribusi rumput laut; Jasa ecer yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa eceran atau grosir untuk
Tutup toilet tekstil, tutup wadah kertas toilet yang terbuat dari tekstil; Jasa eceran atau grosiran untuk barang-barang tekstil
tenun untuk penggunaan pribadi, handuk mandi, handuk pantai, handuk untuk mencuci muka, dan handuk badan; Jasa
eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut,
lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam
bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim
tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa eceran atau grosiran untuk ornamen pribadi, dan gelang
(perhiasan); Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa eceran atau
grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar pengharum udara,
sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk keperluan kosmetik, sachet wewangian, wewangian untuk mobil, dan
sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa eceran atau grosiran untuk pelembut kain untuk penggunaan binatu; Jasa eceran
atau grosiran untuk peralatan olahraga untuk berselancar, papan selancar, tas yang didesain khusus untuk papan selancar,
dan tali papan selancar; Jasa eceran atau grosiran untuk sabun dan deterjen, dan sabun badan; Jasa eceran atau grosiran
untuk tas, tas tote, tas jinjing, ransel, tas pundak, tas pinggang, pouch dan tas pinggang; Jasa eceran dan grosir yang
diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa eceran
hypermarket; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan
kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi,
perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan
pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons,
bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat
makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
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peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk
merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam,
pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari
kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain,
barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki,
mainan dan alat bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan
ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa ekspor - impor untuk perbekalan farmasi,
peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa ekspor impor; Jasa ekspor impor bibit tanaman; Jasa ekspor impor biotabiota laut yang hidup; Jasa ekspor impor ganggang; Jasa ekspor impor rumput laut; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa
grosir ayam; Jasa grosir ayam goreng; Jasa grosir ayam olahan; Jasa grosir di bidang kosmetik; Jasa grosir online; Jasa grosir
produk daging olahan; Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa grosir saus; Jasa grosir yang berkaitan dengan penjualan
buku; Jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan
daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; Jasa iklan untuk keperluan komersial atau iklan; Jasa informasi iklan dan
komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak
aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran (retail) dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran
(retail) program komputer, direkam; penjualan eceran (retail) rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan
eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran (retail) file gambar yang
dapat diunduh; penjualan eceran (retail) publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) program komputer
multimedia interaktif; penjualan eceran (retail) perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital;
jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran
(retail) perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail) program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi
yang berkaitan dengan diskon, kupon, potongan harga, voucher sambungan ke situs web retail milik pihak lain dan penawaran
khusus untuk barang dan jasa milik orang lain; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
administrasi bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan periklanan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan ritel; Jasa informasi, penasihat dan jasa konsultasi yang berhubungan dengan skema keanggotaan
pelanggan; Jasa jasa informasi tentang perniagaan; Jasa jasa pencatatan dan analisis point of sales; Jasa jual beli kamera
dan aksesoris fotografi/ videografi bekas.; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan
makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa klerikal (administrasi) untuk
mengambil pesanan penjualan; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi bisnis berhubungan dengan teknologi informasi,
pengelolaan dan integrasi sistem, pengembangan dan dukungan produk, dan rekayasa perangkat lunak; Jasa konsultasi
bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen
diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang pengepakan dan pengemasan barang-barang;
Jasa konsultasi bisnis sehubungan untuk memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan global dengan
mencari dan menyediakan rujukan untuk pengiriman berbagai macam bisnis dan jasa dan produk pelanggan; Jasa konsultasi
bisnis yang berhubungan dengan sistem mutu manajemen; Jasa konsultasi bisnis, seperti peningkatan proses bisnis dalam
hal menggunakan, mengumpulkan dan mengelola data dan informasi dari mesin yang dilengkapi teknologi untuk
memaksimalkan efisiensi dan produksi di lokasi kerja, mengurangi biaya dan meningkatkan keselamatan untuk sistem ban
berjalan (conveyor belt); Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa
konsultasi terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan bisnis; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi,
administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan agen
penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan agen penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa
layanan agen penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan
untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa layanan pengadaan
produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan instrumen-instrumen pneumatik
atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan instrumen audio
dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video, atau penerima audio-video;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan
makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda
yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat
keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan
medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
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perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk
menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat
radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk
keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinarX (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya,
yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari
es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis,
masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan,
peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan
energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk
pengelolaan energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan perangkat lunak pengelolaan energi; Jasa layanan
sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa layanan toko eceran yang menyediakan peralatan untuk
mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa layanan toko grosir menyediakan perangkat kontrol
listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi energi
listrik; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Jasa
manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis,
departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan,
gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh
kontraktor yang sama (developments); Jasa manajemen bisnis khususnya manajemen logistik rantai pasok untuk orang lain;
Jasa manajemen waralaba; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa marketing
untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via
website; Jasa organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; Jasa pemasaran hotel dan real estate; Jasa
pemasaran internet; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pembuatan, evaluasi,
pemosisian, strategi, dan pengujian merek; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang
secara sambung-langsung (online); Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan melalui katalog;
Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online dan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online
dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk
berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah
dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan,
mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pemesanan secara online melalui
komputer; Jasa pemrosesan data di bidang pengumpulan, organisasi, pemrosesan, menyesuaikan, dan otentikasi data digital;
Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa penerimaan tamu di gedung; Jasa pengadaaan kerjasama,
untuk kepentingan pembeli, dari berbagai barang; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk
keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet, makanan kemasan dan siap
(tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barangbarang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau dari situs
web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain,
dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui komunikasi telepon; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui pemesanan surat; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet
distributor; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet ritel;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],
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memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak
termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan dan minuman, katalog
barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang dagangan dalam jaringan
komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya,
memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis kacamata,
kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik
dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau
grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang melalui pos atau remote control media elektronik dan melalui jaringan
komunikasi global atau program teleshopping; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang
(tidak termasuk transportasi dari padanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barangbarang tersebut dari toko retail, toko grosir, melalui mesin penjual otomatis, dengan pemesanan surat atau melalui media
telekomunikasi, dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global dan melalui jaringan belanja televisi;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya,
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko grosir; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, yaitu jasa penawaran yang berkaitan dalam bidang medis dan perawatan
kesehatan, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut melalui website;
Jasa pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau untuk orang
lain; Jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; Jasa pengadaan untuk orang lain yang
berkaitan dengan persyaratan kantor; Jasa pengoperasian program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa pengorganisasian
dan administrasi yang berkaitan dengan penyediaan manfaat untuk pelanggan setia dan pelanggan yang sering melakukan
transaksi atau skema untuk pelanggan yang sering terbang (frequent flyer); Jasa pengurusan dan perijinan stnk; Jasa
pengurusan perijinan PT (Perseroan Terbatas); Jasa pengurusan perijinan badan usaha; Jasa pengurusan perijinan
perusahaan; Jasa pengurusan perijinan usaha; Jasa penjualan; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat cetak
(printer); Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa penjualan alat musik; Jasa penjualan alat pemindai (scan); Jasa
penjualan asesoris telepon seluler; Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa
penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang pertambangan, yaitu batu, pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu
bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan
barang – barang untuk dekorasi rumah.; Jasa penjualan batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan
pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Jasa penjualan biota-biota laut yang hidup; Jasa penjualan drone dan drone
kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk pemanas air, peralatan
dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar pihak ketiga untuk pembelian
konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Jasa penjualan eceran
secara online; Jasa penjualan ikan hias; Jasa penjualan kain; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa
penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa penjualan melalui online
(internet); Jasa penjualan merchandising produk dalam bidang nutrisi dan sumplemen diet, minuman dan sari buah; Jasa
penjualan minuman bubble; Jasa penjualan minuman dengan pearl; Jasa penjualan minuman dengan topping Boba; Jasa
penjualan minuman jelly; Jasa penjualan minuman kopi; Jasa penjualan oleh-oleh haji dan umroh; Jasa penjualan online untuk
pakaian bersepeda; Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan
online untuk sepeda listrik; Jasa penjualan pancake dan waffle; Jasa penjualan pancake dan waffle secara online; Jasa
penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa penjualan
perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan produk melalui perkumpulan-perkumpulan.; Jasa penjualan produk pipa dari
logam; Jasa penjualan produk pipa secara onLine; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung
maupun secara onLine; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian
bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik;
Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan sistem pengeras suara (sound
system); Jasa penjualan suku cadang alat - alat musik; Jasa penjualan telepon selular baik secara online atau secara
langsung; Jasa penyebaran sehubungan dengan produk-produk kapur dan batu kapur, produk-produk pertanian dan
hortikultura, kimia, bangunan bukan logam, bahan-bahan konstruksi dan lansekap, batu, batu besar dan kerikil, batu bangunan
dan agregat, bahan-bahan untuk membuat, melapis dan memperbaiki jalan, bahan makanan dan suplemen untuk hewan;
Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa dengan berbagai ketrampilan dan pengalaman;
Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambunglangsung (online); Jasa penyewaan mesin penjual otomatis; Jasa penyiapan invoice; Jasa peragaan produk; Jasa perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan batu bara; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan
komunikasi yang portabel, yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepontelepon bergerak; Jasa perantara komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa
perantara komersial untuk mesin dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
pendingin; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk
pembelian dan penjualan produk konsumen; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan
kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
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komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambunglangsung (online); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa perdagangan
besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan dan distributor alat-alat olahraga; Jasa
perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa
perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun eceran (ritel); Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online);
Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui
media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Jasa periklanan dan publisitas oleh televise, radio dan surat; Jasa periklanan online; Jasa periklanan yang disediakan melalui
internet; Jasa pialang penjualan barang; Jasa pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi; Jasa
promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa promosi penjualan untuk
orang lain; Jasa promosi yang bersifat program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa publisitas; Jasa publisitas luar ruangan;
Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok
elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat
penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan
pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan
batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang perokok, kotak
pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik, peralatan
kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa retail yang disediakan oleh toko bebas bea; Jasa ritel atau grosiran; Jasa ritel
dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet
yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata
pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat
pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan
aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi,
kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa ritel
sehubungan dengan pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel
sehubungan dengan perangkat lunak komputer; Jasa ritel sehubungan dengan periferal komputer; Jasa ritel sehubungan
dengan tempat untuk perangkat penyimpanan data; Jasa ritel yang berkaitan dengan penjualan pasta gigi, obat kumur oral,
obat kumur, semprotan penyegar nafas, strip pemutih, pasta gigi, obat kumur, strip perawatan oral mengandung obat, produk
perawatan mulut mengandung obat, produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat, sediaan perawatan
mulut mengandung obat, obat-obatan untuk keperluan gigi, obat kumur gigi, semprotan mulut mengandung obat, pasta gigi
obat, bahan untuk menambal gigi, lilin gigi, sikat gigi (manual dan listrik), benang pembersih gigi, sikat gigi dan benang
interdental; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa ritel yang disebutkan di atas tidak termasuk ritel penjualan barang melalui toko dengan mendatangi tempat secara
langsung (brick and mortar); Jasa ritel/eceran ayam goreng; Jasa ritel/eceran ayam olahan; Jasa ritel/eceran produk daging
olahan; Jasa ritel/eceran produk sayuran olahan; Jasa ritel/eceran saus; Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas
perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa sekretaris bisnis; Jasa sekretaris virtual pada
perusahaan; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online
menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko eceran secara
online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko eceran sehubungan dengan
penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau,
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pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko grosir untuk engsel
pintu dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat non-logam; Jasa toko grosir
yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang
menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa
toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang menampilkan bidet;
Jasa toko grosir yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni
air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris
pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa
toko pakaian eceran; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing;
Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi
elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu,
tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko ritel yang
menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika
untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan bidet; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara,
bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang
menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Jasa toko sepatu bekas; Jasa transportasi logistik, yaitu pengaturan transportasi barang
untuk orang lain; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran
yang menyajikan ayam; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir;
Jasa yang menyediakan kampanye periklanan manajemen dalam hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data
konsumen, demigrafik, dan tanggapan konsumen pada bahan-bahan iklan dan promosi; Jasa-jasa di dalam bidang teknologi
blockchain (Sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa konsultasi
perniagaan, informasi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan
optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten
yang berkaitan dengannya; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; Jasa-jasa pemberian nasehat, konsultasi, dan informasi
bisnis-bisnis; Jasa-jasa penjualan retail jam tangan dan instrumen horologis; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan layanan jual
beli tentang akar rumput; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan gas yang mudah terbakar; Jasa-jasa ritel yang berkaitan
dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pelumas, fluida dan aditif untuk digunakan
dalam otomotif, produk perawatan mobil, bagian-bagian otomotif, perlengkapan dan aksesori, alat-alat tangan, koran dan
majalah, makanan, minuman dan gula-gula dan serba-serbi yang lain.; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkatperangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Kampanye pemasaran; Keagenan tenaga
kerja; Kompilasi bisnis data; Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Kompilasi dan sistemisasi
informasi untuk transmisi elektronik; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web; Kompilasi iklan untuk digunakan
sebagai halaman web di Internet; Komputerisasi kompilasi dari catatan kontrol stok; Komputerisasi kompilasi dari daftar
pesanan; Komputerisasi kompilasi dari indeks-indeks pelanggan; Komputerisasi pencatatan bisnis; Komputerisasi verifikasi
data; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultan bisnis; Konsultansi strategi bisnis; Konsultasi bisnis mengenai aktivitas
pemasaran dan peluncuran produk baru; Konsultasi bisnis profesional; Konsultasi bisnis, informasi atau penyelidikan;
Konsultasi komersial; Konsultasi manajemen bisnis di bidang perjalanan (bisnis) perusahaan; Konsultasi manajemen bisnis
perusahaan dan personalia; Konsultasi manajemen bisnis, yaitu, membantu bisnis untuk mengurangi tapak ekologi dan
mengubah praktik bisnis menjadi kegiatan yang ramah lingkungan melalui optimalisasi pengemasan.; Konsultasi manajemen
dan organisasi bisnis; Konsultasi manajemen personalia; Konsultasi manajemen personalia dan ketenagakerjaan; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi mengenai strategi
komunikasi hubungan masyarakat; Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan
pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi sumber daya manusia; Konsultasi yang berkaitan dengan hubungan masyarakat;
Konsumen (Informasi komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen];
Konter untuk penjualan es krim; Koperasi perdagangan; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan
administrasi bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan
administrasi mengenai bisnis yang menggunakan basis data di Internet; Layanan administrasi untuk rujukan medis; Layanan
administratif manajemen hotel; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan
agen informasi bisnis; Layanan agen informasi komersial, melalui internet; Layanan agen menjawab telepon; Layanan agen
penjualan untuk engsel pintu dari logam; Layanan agen penjualan untuk engsel pintu non-logam; Layanan agen penjualan
untuk pintu lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan untuk selempang
jendela dari logam; Layanan agen penjualan untuk selempang jendela non-logam; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen
penjualan yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat sterilisasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan
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yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan
untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan
agen penjualan yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen
penjualan yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender botol; Layanan
agen penjualan yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan
agen penjualan yang menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol untuk minum bukan
logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan gantungan baju; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok
kulit; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan agen penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet;
Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan
rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan
nutraseutikal; Layanan agen penjualan yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan agen penjualan yang
menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan agen penjualan yang menampilkan
panggangan induksi; Layanan agen penjualan yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang
serat elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan
penjernih udara untuk kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sarung tangan dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan
agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan
yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi
pengering piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan
yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan agen
penjualan yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang
terbuat dari sereal; Layanan agen penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu
kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tusuk gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk
mengawetkan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang
menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan
tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wewangian; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan kertas perak
untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar
ruangan; Layanan agen periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program
sukarela karyawan dan proyek layanan masyarakat; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan asosiasi,
yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya;
Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas
rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan
atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi
kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar
pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya.; Layanan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam
pengoperasian peralatan pengawasan keamanan dalam bidang teknologi informasi; Layanan bantuan dan konsultasi di
bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor medis; Layanan bantuan manajemen personalia; Layanan bisnis, yaitu,
administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel
dan peralatan luar ruang; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu,
penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan,
pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan
dealer kendaraan; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan distribusi dalam bidang
perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir barang cetakan seperti buku, e-book;
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Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan eceran atau grosir untuk persediaan medis; Layanan
fungsi kantor dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan grosir; Layanan grosir dan eceran dekorasi rumah; Layanan
grosir dan eceran di bidang produk tembakau, rokok elektronik dan produk-produk untuk digunakan dengan rokok elektronik;
Layanan grosir dan eceran perabotan rumah; Layanan grosir dan eceran peralatan listrik; Layanan grosir yang berkaitan
dengan buku; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Layanan grosir yang
menampilkan gantungan baju; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil
baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait;
Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi di bidang jasa medis; Layanan iklan,
pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web
ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan
iklan, yaitu mempromosikan merek, barang, dan layanan orang lain; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras
logam; Layanan informasi bisnis bersifat menyediakan informasi peluang bisnis; Layanan informasi bisnis yang bersifat
memberikan informasi peluang bisnis; Layanan informasi iklan dan komersial melalui internet; Layanan informasi yang
berkaitan dengan jaringan kerja dan pertemuan bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan perkenalan bisnis; Layanan
informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan jasa menguruskan pendirian PT (Perseroan Terbatas); Layanan jasa menguruskan pendirian badan usaha;
Layanan jasa menguruskan pendirian perusahaan; Layanan jual beli parfum, yaitu: isi ulang parfum; Layanan kliping berita
online; Layanan konsultasi untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis
yang berkaitan dengan pendirian usaha; Layanan konsultasi merek; Layanan konsultasi pemasaran bisnis, yaitu, melacak dan
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menganalisis data pemasaran orang lain untuk tujuan memberikan strategi, wawasan, pemasaran, penjualan, operasi,
khususnya yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi
konsumen, tren dan tindakan bisnis dan pasar; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan lisensi
musik, yaitu, administrasi komersial dari lisensi musik lainnya; Layanan manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko bisnis; Layanan mengirimkan dan
menerima pesan elektronik; Layanan nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan suksesi bisnis dan memberikan informasi
tentangnya; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan
sosial dengan bisnis; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan pengecer untuk tujuan
memfasilitasi pembelian diskon; Layanan panggilan [layanan pelanggan]; Layanan pegawai sementara; Layanan pelelangan;
Layanan pemantauan dan konsultasi bisnis, yaitu, untuk memberikan strategi, wawasan, pemasaran, dan penjualan, terutama
yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi konsumen,
bisnis, dan tren dan tindakan pasar melalui situs web pelacakan; Layanan pemasaran bisnis; Layanan pemasaran dan
promosi penjualan di toko-toko dan atau melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan pemasaran yang disediakan
dengan cara jaringan digital melalui portal internet yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan pemasaran,
periklanan dan promosi; Layanan pemesanan buku secara online; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet; Layanan
pemesanan produk; Layanan pemrosesan data daring; Layanan pemrosesan kantor; Layanan penanganan data; Layanan
pencarian data dan penyediaan informasi yang berkaitan dengan hasil pencarian; Layanan pencarian database melalui suatu
jaringan; Layanan pencarian informasi di Internet; Layanan pencarian informasi melalui Internet; Layanan pencarian untuk
data elektronik pada komputer; Layanan penempatan pesanan untuk layanan pengiriman barang; Layanan pengadaan
kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko
ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online, situs web
atau belanja melalui program televisi; Layanan pengadaan untuk orang lain (perolehan barang dan jasa untuk perusahaan
lain); Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau periklanan];
Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengaturan tampilan etalase toko ritel; Layanan pengelolaan rantai pasokan
melalui solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Layanan pengembangan bisnis,
seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan eceran bubuk boba; Layanan
penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online; Layanan penjualan eceran bubuk minuman; Layanan penjualan
eceran produk roti; Layanan penjualan eceran sirup; Layanan penjualan eceran sirup untuk kuliner; Layanan penjualan eceran
sirup untuk minuman; Layanan penjualan jam tangan dan kacamata hitam (kacamata olahraga dan kacamata) secara eceran
atau grosir; Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun
dan deterjen secara eceran atau grosir; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan penjualan ritel yang
berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi komersial melalui internet; Layanan penyedia
informasi secara daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.;
Layanan penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara bisnis;
Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan perantara
komersial yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan perantara yang berkaitan dengan
perdagangan barang dan jasa; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan perekrutan; Layanan perkenalan dan
pertemuan bisnis dan skema jaringan kerja bisnis; Layanan perusahaan dan ayanan pengembangan bisnis dalam bidang
sediaan farmasi; Layanan promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan promosi yang berhubungan dengan acara
eSports; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan relasi media; Layanan ritel atau grosir di bidang penyediaan perangkat
lunak, pemutakhiran dan peningkatan pada perangkat lunak komputer atau pada perangkat keras komputer; Layanan ritel
atau grosir yang berhubungan dengan ponsel dan aksesoris ponsel; Layanan ritel atau layanan grosir untuk gambar yang
dapat diunduh; Layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan telekomunikasi atau mesin, peralatan; Layanan
ritel atau layanan grosir untuk pengeras suara; Layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak permainan untuk
konsol permainan video di rumah dan permainan portabel dengan layar kristal cair; Layanan ritel atau layanan grosir untuk
sistem pembangkit tenaga surya; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pengenalan suara; Layanan ritel atau layanan
grosir untuk video atau gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel dan grosir untuk bagian,
perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk
melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat
pendukung, termasuk layanan ritel dan grosir online yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik
atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel department store;
Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online dari situs web internet yang berkaitan
dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan
ritel online yang berkaitan dengan tutup kepala; Layanan ritel terkait dengan barang cetakan; Layanan ritel terkait dengan
persediaan pendidikan; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan ritel untuk
penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak, pelumas, gemuk; Layanan ritel yang berkaitan dengan produk roti; Layanan
ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan sewa dan penjualan
ruang iklan; Layanan tampilan untuk barang dagangan; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil; Layanan toko eceran
yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita; Layanan toko grosir
menampilkan sandal; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko grosir menampilkan
selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir menampilkan sepatu; Layanan toko grosir menampilkan sepatu anakanak; Layanan toko grosir menampilkan sepatu kulit; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan granit, keramik;
Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan untuk membuat bingkai, batu alam, panel, kertas pelapis dinding;
Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna;
Layanan toko grosir yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko grosir yang
menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan
toko grosir yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi;
Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur;
Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang;
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Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan bahan bakar mineral; Layanan toko
grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan batu bara; Layanan toko grosir yang
menampilkan blender botol; Layanan toko grosir yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan
dingin; Layanan toko grosir yang menampilkan blender elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan blender portabel;
Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan toko grosir yang menampilkan botol air dijual
kosong; Layanan toko grosir yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan botol untuk minum
bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang
menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok
kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dari
tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan kabinet dan
lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko
grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau
rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang
untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko grosir yang menampilkan
kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik;
Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat;
Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk
memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan
mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko grosir
yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan panci untuk memasak;
Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di
dalam ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko grosir yang
menampilkan panggangan induksi; Layanan toko grosir yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir
yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang
menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan;
Layanan toko grosir yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu;
Layanan toko grosir yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan
peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk
mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi
elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan spatula
untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang
menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko
grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko
grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat
dari sereal; Layanan toko grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah
dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
tusuk gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik
untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan
toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah
untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan wewangian; Layanan toko grosir yang
menjual mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan
kesehatan untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary supplements); Layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria
dan wanitaretail; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela non-logam; Layanan toko ritel menampilkan sepatu; Layanan toko ritel menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko
ritel menampilkan sepatu kulit; Layanan toko ritel menu utama teh; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online
menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman video, dan produk yang terkait
dengan musik; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita;
Layanan toko ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dalam; Layanan toko
ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko
ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko ritel online yang menjual peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel
secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk engsel pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk
perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan internet; Layanan toko ritel untuk pintu lipat
dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang
menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo;
Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat masak multi-guna;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan
toko ritel yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan
toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk
sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel
yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko ritel
yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan barang-barang electrical atau listrik;
Layanan toko ritel yang menampilkan blender botol; Layanan toko ritel yang menampilkan blender botol yang disesuaikan
untuk mempertahankan dingin; Layanan toko ritel yang menampilkan blender elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan
blender portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan toko ritel yang
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menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko ritel yang
menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir bukan logam mulia;
Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan gantungan
baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel
yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik
dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak
pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali digital; Layanan toko ritel yang menampilkan
kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan
lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko ritel
yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan nutraseutikal;
Layanan toko ritel yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian dan
aksesori terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan
panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan toko ritel yang
menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan induksi; Layanan toko
ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan pemanggang; Layanan toko ritel yang
menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan pembungkus untuk penyimpanan produksi
makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang
menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko ritel
yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko
ritel yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan
memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan olahraga selain
peralatan golf/peralatan mendaki; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko ritel yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan
serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika uap; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan
toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan spatula untuk penggunaan di
dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan talenan untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil
untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan tempat dan
kotak sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko ritel yang
menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang
menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko ritel yang
menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; Layanan toko ritel yang menjual peralatan fotografi/videografi.;
Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan melalui pos, di bidang perangkat
keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan rumah, dan peralatan rumah
tangga; Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan untuk mengatur
dan melakukan pameran dagang dan pameran; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang
dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel online;
Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Layanan
– layanan perekrutan tenaga kerja; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; MINI MARKET; Manajemen Usaha;
Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis bebas bea; Manajemen bisnis dan layanan administrasi
bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Manajemen
bisnis dan layanan administrasi yang mendukung pemanfaatan jaringan komputer global; Manajemen bisnis dan layanan
konsultasi di bidang hotel, resort, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, penyewaan rumah untuk liburan,
pengembangan konsep timeshare, dan pertukaran dengan konsep timeshare; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di
bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare dan
pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel,
klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen bisnis dari hak komersil dalam atau yang
berhubungan dengan turnamen golf dan media; Manajemen bisnis fasilitas perjamuan dan fungsi sosial, fasilitas golf, dan
restoran; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Manajemen bisnis toko serba ada; Manajemen dan pengisian kembali
persediaan atas material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi dan mengatur ulang
persediaan dan susunan rak; Manajemen dari kepribadian olah raga dan pemain golf profesional; Manajemen data;
Manajemen file komputer; Manajemen file terkomputerisasi; Manajemen kontrak mengenai informasi pelanggan; Manajemen
perizinan barang dan jasa pihak lain (manajemen bisnis); Manajemen perusahaan ritel untuk orang lain; Manajemen promosi
untuk tokoh olah raga; Manajemen spanduk iklan yang berafiliasi dengan pemasaran; Manajemen sumber daya manusia;
Manajemen usaha dan operasi pusat data; Manajemen yang berkaitan dengan bisnis periklanan; Manajemen/pengelolaan
restoran makanan dan minuman Jepang; Melaksanakan program loyalitas pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk
tujuan promosi komersil dan periklanan; Melakukan survei pasar; Membantu perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan
kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan data pasar ekonomi; Memberikan informasi
iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran,
cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Memberikan informasi komersial dan saran untuk
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konsumen dalam pilihan produk dan layanan; Memberikan informasi kontak komersial dan bisnis; Memberikan informasi
produk konsumen yang berkaitan dengan pakaian dan aksesori terkait; Memberikan informasi untuk penjualan barang orang
lain; Memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan organisasi untuk penyuluhan umum kepada public dan usaha
masyarakat bawah untuk perlindungan lingkungan dan energy bersih; Mempersiapkan barang periklanan; Mempersiapkan
dokumen publisitas; Mempersiapkan dokumen yang terkait dengan bisnis; Mempersiapkan faktur; Mempersiapkan iklan;
Mempersiapkan inventaris; Mempersiapkan laporan bisnis; Mempersiapkan laporan keuangan; Mempersiapkan layanan
pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan
komersial; Mempersiapkan materi iklan; Mempersiapkan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial;
Mempersiapkan pernyataan laporan keuangan; Mempersiapkan rencana pemasaran; Mempromosikan barang dan jasa orang
lain dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui
website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel;
Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengakumulasi poin, menerbitkan poin dan menyediakan informasi yang
berkaitan dengannya; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); Mempromosikan barang pihak lain,
yaitu, menyediakan kupon, potongan harga dan voucher untuk barang pihak lain; Mempromosikan barang-barang dan jasajasa dengan cara mengoperasikan ritel pusat perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan,
stiker nail art, tips kuku, kertas transfer untuk nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat
kuku, enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim
kuku untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat
untuk membubuhkan kuku atau bulu mata buatan, sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Mempromosikan
penjualan atau mempromosikan bisnis untuk orang lain; Mempromosikan sumbangan amal dari karyawan untuk orang lain,
yaitu, untuk organisasi amal; Menata Dagangan; Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Menganalisis dan menyusun data
bisnis; Mengatur dan mengelola promosi pemasaran untuk orang lain; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan
eksibisi untuk tujuan bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan;
Mengatur pameran untuk tujuan bisnis; Mengatur pameran untuk tujuan komersial; Mengatur pameran untuk tujuan
periklanan; Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala; Mengorganisir pameran, pameran dagang,
pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir pengerjaan promosi dan iklan dan mengorganisir
pengerjaan retensi pelanggan, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi untuk mendorong loyalitas pelanggan, baik terkait
dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak; Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pameran dagang dan
eksibisi; Mengumpulkan informasi bisnis; Mengumpulkan informasi komersial; Mengumpulkan informasi personil;
Mengumpulkan informasi untuk bisnis; Mengumpulkan statistic bisnis; Meniru dokumen; Menyalin dokumen; Menyediakan
bantuan bisnis untuk pihak lain dalam pengoperasian peralatan pengawasan keamanan dalam bidang keamanan dunia maya;
Menyediakan informasi bisnis; Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data
lainnya; Menyediakan informasi, berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan konsultan untuk penggabungan
bisnis dan manajemen rantai; Menyediakan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; Menyediakan layanan iklan dan
jasa reklame; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain;
Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang
dan/atau jasa-jasa; Menyediakan ruang iklan di situs web; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan komersial atau
periklanan; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam perjalanan, yaitu,
kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk
tujuan komersial; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan
periklanan; Menyelenggarakan penjualan barang dengan sistem arisan; Menyewakan materi publisitas; Menyewekan mesin
atau peralatan untuk kantor; Menyiapkan dokumen; Nasehat bisnis dan manajemen bisnis atas program yang berkaitan
dengan organisasi dan manajemen bisnis; Nasehat dan bantuan bisnis; Nasehat untuk konsumen; Optimisasi Mesin Pencari;
Order melalui TV; Order melalui online; Organisasai kampanye promosional; Organisasi bisnis kantor; Organisasi dan
manajemen program insentif dan promosi penjualan; Organisasi nirlaba di bidang kopi; Organisasi pameran untuk tujuan
komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan; Organisasi peragaan busana untuk keperluan
promosi dan periklanan; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan pameran perdagangan, forum dan
acara bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Outlet pancake dan waffle; Outlet
penjualan camilan khas jepang; Outlet toko ritel yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik
atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; PASAR SWALAYAN;
PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pameran peragaan busana untuk keperluan komersial; Pemasangan poster;
Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pemasaran dan promosi barang dan jasa orang lain dengan
cara mendistribusikan kupon atau voucher; Pemasaran digital; Pemasaran digital melalui poral internet berdasarkan data yang
dikumpulkan melalui solusi ketelusuran dari awak hingga akhir untuk produk-produk kemasan dan pengemasan; Pemasaran
digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pemasaran melalui media elektronik; Pemasaran, riset pasar, dan
analisis pasar melalui situs web internet; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembelian barang lokal untuk dibeli oleh
konsumen di luar negeri; Pembuatan laporan keuangan; Pembuatan materi periklanan; Pembuatan profil konsumen untuk
tujuan komersial atau pemasaran; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan; Pembukuan, menyusun laporan
rekening; Pemesanan buku secara online; Pemotongan pajak; Pemrosesan administratif pesanan pembelian untuk
pembelanjaan daring; Pemrosesan data dalam pengumpulan data untuk tujuan bisnis; Pemrosesan pesanan secara elektronik
untuk orang lain; Penasihat bisnis dan layanan informasi; Pencatatan perusahaan; Penderep; Penelitain Perniagaan;
Penelitian pemasaran dan promosi penjualan (untuk orang lain); Penelitian perniagaan dan pemasaran madu; Penempatan
iklan; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk mengelola dan mengerjakan
pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum, penukar panas, perpipaan, kolom
penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Penempatan tenaga kerja; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian mata uang
virtual yang disimpan dan dikelola sebagai data elektronik untuk promosi barang dan jasa; Penerbitan, manajemen dan
penyelesaian poin dan mata uang virtual untuk promosi barang dan jasa; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin
untuk promosi barang dan jasa; Pengadaan barang untuk keperluan bisnis orang lain; Pengadaan jasa untuk pihak lain;
Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas
pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengambilan informasi bisnis yang terkomputerisasi; Pengaturan dan
pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengaturan dan penyelenggaraan
kompetisi bisnis untuk wirausahawan dan perusahaan pemula (start-up) untuk bersaing mendapatkan modal awal untuk
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membiayai kegiatan bisnis; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengaturan distribusi literatur iklan sebagai
respons terhadap permintaan telepon; Pengaturan penjualan alas kaki; Pengaturan penjualan peralatan untuk mengukur
konsumsi energi listrik; Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Pengaturan
penjualan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Pengecer barang-barang; Pengelolaan arsip perniagaan;
Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan bisnis hotel dan penginapan lainnya; Pengelolaan data pelanggan menggunakan
basis data komputer; Pengelolaan hubungan pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas
tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas
tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan;
Pengelolaan laporan proyek bisnis; Pengelolaan skema loyalitas, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi untuk
mendorong loyalitas pelanggan, terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak; Pengembangan konsep periklanan;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen proyek;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen strategis; Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer;
Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara online untuk pihak ketiga melalui jaringan komunikasi elektronik;
Pengiklanan di surat kabar; Pengiklanan penjualan melalui pasar; Pengiklanan penjualan melalui pos; Pengoperasian bisnis
dari pusat perbelanjaan untuk pihak lain.; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat
perbelanjaan online untuk orang lain; Pengoptimalan situs web; Pengorganisasian, pengawasan dan administrasi usaha dari
penjualan dan skema insentif promosi, skema kartu loyalitas, skema dan program insentif, program pengharagaan, skema
poin untuk penebusan terhadap barang dan jasa; Pengorganisasian, pengoperasian dan supervisi bisnis mata uang virtual;
Pengrekrutan staff permanen; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan alat sablon botol
manual; Penjualan arang; Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan barang pribadi eceran atau grosir; Penjualan barang
secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barangbarang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barangbarang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau
teknologi; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan dan
perlengkapan selam; Penjualan deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan tanah; Penjualan eceran dan grosir
untuk tas dan dompet; Penjualan eceran untuk sediaan daging dan produk daging [butcher’s shop]; Penjualan eceran, grosir,
penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh
elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan
penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak,
yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam,
permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi,
telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma,
tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram
kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD),
cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam,
penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable,
amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma,
proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan
periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB,
kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman,
tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi
kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti
semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten,
kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan
melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa
pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: dekorasi interior dan
eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil, kain
non-anyaman (tekstil), penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan medis dan pemanasan),
sarung bantal, penutup furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita
gorden, gantungan untuk gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang
pintu bukan dari logam dan kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan
gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari
logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar,
vas, pot, penutup untuk pot, patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering
untuk dekorasi, lampu, penutup lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras,
tembikar, pot, bak (untuk tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias, bak, patung dan
patung batu, beton atau terra-cotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas,
pouffes, tiang untuk menaruh mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur), payung, pandepo,
kotak peti untuk keperluan penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan tempat duduk,
pengharum ruangan, pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa
tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos
termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak
lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan
makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor,
kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot
kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin
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untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu,
mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan
pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator,
bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet,
radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian
udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara;
Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana
pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai
barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi,
deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan
makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas
kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat
pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat
kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu,
linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan
benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet,
tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas
perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan grosir barangbarang; Penjualan makanan dan minuman secara online; Penjualan melalui pos (termasuk dengan cara elektronik); Penjualan
online atas publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik dan teks non-elektronik; Penjualan
pakaian,; Penjualan ritel dan grosir bahan medis; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu; Penjualan ritel dan grosir sampo
sepatu (online); Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan,
jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan
teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online
berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian,
sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi,
sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penjualan
ritel wewangian, kosmetik, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung
dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jual beli ritel online yang menawarkan wewangian, barang
yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan kacarnata pelindung dari sinar matahari, perhiasan,
instrumen arloji dan kronometrik, jasa perna saran dan promosional, terutama melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan
pUblisitas, pengumpulan pcndapat, studi pasar.; Penyajian barang dan jasa pada semua alat komunikasi untuk ritel; Penyajian
barang di media komunikasi untuk tujuan ritel; Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa
toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan musikal; Penyebaran bahan untuk iklan;
Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan
komunikasi on-line di internet; Penyedia jasa pemesanan secara daring dalam bidang berbagai macam berkaitan untuk
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai
data demografis; Penyediaan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas-fasilitas penitipan anak untuk anak; Penyediaan dan
penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan
bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat komersial untuk peserta pameran, pengunjung dan
penyelenggara pameran, termasuk semua informasi tersebut yang disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs
web; Penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi di bidang
manajemen strategis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi bisnis terkait dengan reseller; Penyediaan
informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); Penyediaan informasi dan saran yang berkaitan dengan jasa ritel;
Penyediaan informasi di bidang manajemen proyek yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi komersial dari
basis data online; Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan
komputer; Penyediaan informasi komersil; Penyediaan informasi konsumen melalui jaringan komputer global; Penyediaan
informasi mengenai analisis manajemen bisnis dalam aspek keuangan perusahaan; Penyediaan informasi mengenai
persiapan, audit, atau pengesahan laporan keuangan; Penyediaan informasi pasar konsumen berkaitan dengan penjualan
buku secara daring; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi produk,
termasuk informasi biaya dan toko
Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko; Penyediaan informasi tentang survei kuesioner; Penyediaan
informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem penentuan posisi
global; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki,
perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
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membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan
dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan kolom publisitas; Penyediaan konsultasi, layanan
konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan
administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi,
penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan
layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial
untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi
pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi,
kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan
informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel,
pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar
efisiensi, konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia
informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan
ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan
untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan layanan
direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web online yang menampilkan hyperlink ke situs web;
Penyediaan layanan intelijen pasar; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear
melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Penyediaan pasar on-line
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa yang mana untuk melayani sebagai perantara komersial dan promotor penjualan
untuk penjual dan pembeli pihak ketiga barang dan jasa, seperti, kendaraan darat.; Penyediaan penghargaan insentif dan
program keanggotaan kepada pelanggan dari pusat pelumasan kendaraan; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan
ritel melalui Internet.; Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui pemberian hadiah bonus dan layanan
insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge untuk relaksasi penumpang, layanan
maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan pemrosesan tiket bandara, percepatan
prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas, service center khusus dan jalur untuk
kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan, percepatan layanan penanganan di
pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk, peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan
khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah
ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan dan percepatan respons customer service untuk
penumpang elite; Penyediaan program penghargaan insentif dan penghargaan loyalitas keanggotaan kepada pelanggan dari
pusat pelumasan kendaraan; Penyediaan program penghargaan insentif pelanggan melalui penerbitan dan pemrosesan poin
loyalitas untuk pembelian barang dan jasa; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang iklan
di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Penyediaan
skema insentif dan informasi yang berkaitan dengan skema insentif; Penyediaan tempat pasar online untuk pengguna jasa
dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman;
Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; Penyelenggaraan pengundian hadiah untuk tujuan promosi dan
perdagangan; Penyelidikan klien; Penyewaan materi periklanan; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk
online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet); Penyewaan papan iklan; Penyewaan peralatan untuk periklanan;
Penyewaan ruang iklan di situs web; Peragaan barang; Peralaman pasar; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk;
Perbelanjaan lokal daring dengan produk lokal yang dibeli oleh pelanggan di luar negeri; Perdagangan bahan bakar padat;
Perdagangan batu abu tahan api; Perdagangan batu bara; Perdagangan batu bara padat (briket); Perdagangan besar alat
laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak; Perdagangan
besar kosmetik; Perdagangan retail kamera, video kamera, lensa, asesori fotografi/videografi.; Perencanaan dan pelaksanaan
pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Perencanaan pengiklanan; Perencanaan strategi
pemasaran; Perikalan melalui Koran; Periklanan melalui jaringan telepon seluler; Periklanan melalui media elektronik dan
internet untuk manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait
untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang
terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan,
pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik;
Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Persiapan kolom publikasi; Persiapan penilaian pajak [akuntansi]; Persiapan,
kompilasi dan penyimpanan data elektronik; Presentasi barang dan jasa; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Produksi kembali dokumen; Produksi keperluan periklanan visual; Produksi
rekaman video untuk tujuan pemasaran; Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan; Produksi rekaman video untuk
tujuan publisitas; Program insentif kartu loyalitas untuk mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan
aksesoris fesyen dan sejenisnya; Program loyalitas dan insentif pelanggan; Program pemberian insentif berupa asuransi jiwa
dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; Promosi [periklanan]
bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi barang dan jasa milik pihak lain melalui
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program diskon dan insentif dimana poin pembelian diberikan untuk pembelian yang dilakukan oleh pelanggan vendor atau
perjalanan yang dilakukan oleh pelanggan anggota yang dapat ditukar dengan barang dagangan dan perjalanan; Promosi
penjualan (untuk orang lain); Promosi penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi
penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio
untuk orang lain melalui toko, Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk bisnis bebas bea; Promosi penjualan
untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Promosi secara online pada jaringan komputer; Promosi, periklanan dan
pemasaran situs online; Proses administratif pesanan belanjaan; Publikasi elektronik teks publikasi; Publikasi produksi film;
Pusat belanja melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui
internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices),
sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan
dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran,
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur,
peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Pusat perbelanjaan yang menjual
peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik; Retail store services featuring shoes; Riset dan analisis data bisnis; Ritel
online; Ritel seluruh barang; Saran bisnis dan analisis pasar; Saran dan konsultasi bisnis mengenai penggunaan dan
permintaan untuk material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Saran manajemen
pemasaran; Sewa mesin penjual otomatis; Stan untuk penjualan es krim; Studi dan analisis pasar melalui Internet; Studi
statistic bisnis; Supermarket bahan bangunan; Survei [jajak pendapat]; Survei bisnis; Survei untuk kepentingan bisnis; TOKO
SERBA ADA; Tampilan barang dagangan di media komunikasi untuk tujuan ritel; Tempat penyelenggara kursus penyelaman
(diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Aquarium; Toko Barang Pecah belah; Toko
Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko Optik; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko Penjualan Lampu LED, lampu
tenaga surya dan bola lampu; Toko alat-alat musik dan rekaman-rekaman; Toko alat-alat olahraga; Toko barang elektronik
audio dan audio visual; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko barang-barang seni; Toko
bebas bea bandara; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko boneka; Toko buku dan alat-alat tulis; Toko
bunga; Toko distro; Toko eceran aluminium; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran
yang menjual produk susu; Toko emas; Toko emas dan perhiasan; Toko handphone dan asesoris; Toko helm dan aksesoris
helm; Toko jam; Toko jam tangan; Toko jamu (herbal); Toko komputer dan aksesoris; Toko kue; Toko kue online; Toko mainan
anak-anak; Toko makanan dan minuman khas jepang; Toko makanan online; Toko mebel dan ranjang; Toko menjual produk
voucher secara elektronik / online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Toko
olahraga; Toko oleh-oleh; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise
karakter animasi; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko online yang
menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko pakaian ritel; Toko pancake dan waffle; Toko parfum; Toko perabotan; Toko
perangkat hardware; Toko perhiasan; Toko perlengkapan bayi; Toko plastik; Toko pulsa dan kartu perdana; Toko ritel, katalog
pesanan melalui pos, dan layanan toko ritel yang ditawarkan melalui Internet di bidang alas kaki, pakaian, barang-barangbarang kecil terbuat dari kulit, tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang, tas tangan, kacamata hitam, dan
aksesoris terkait di atas; Toko roti online; Toko sepatu; Toko serba ada; Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; Toko tekstil
dan pakaian; Toko telekomunikasi; Toko yang melayani penjualan mesin; Toko yang menjual Karpet; Toko yang menjual
antara lain: baterai telepon seluler, -baterai isi ulang, -pengisi daya baterai untuk gawai dan telepon selular baik secara onLine
maupun langsung; Toko yang menjual batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu,
bingkai, kertas pelapis dinding; Toko yang menjual berbagai macam parcel; Toko yang menjual cat; Toko yang menjual emas
batangan; Toko yang menjual es krim; Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca
mata pelindung matahari, tempat-tempat kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca
mata anti silau, tas, tas ransel, tas selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki
gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam
mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu, sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, talitali, tambang, tempat tidur gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang
menjual kosmetik; Toko yang menjual kue; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan
buah; Toko yang menjual pompa air rumah tangga dan industri serta seluruh alat listrik; Toko yang menjual wallpaper, gorden,
blinds, vinyl floor, lantai kayu, sticker, kaca filem; Toko-toko Grosir Elektronik; Ulasan biaya perawatan kesehatan; Waralaba
restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; Wholesale store services
featuring shoes; administasi program diskon yang memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon
pengiriman, percepatan pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara penjualan; administrasi bisnis; administrasi bisnis
dan layanan konsultasi bisnis; administrasi bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; administrasi bisnis di bidang
pengangkutan kapal atas nama orang lain; administrasi bisnis hotel; administrasi bisnis perusahaan dalam industri
pengangkutan kapal; administrasi bisnis program dan layanan penggantian farmasi; administrasi bisnis program dan layanan
penggantian obat; administrasi bisnis program penggantian pasien; administrasi bisnis untuk orang lain; administrasi dan
manajemen hibah penelitian; administrasi franchise (waralaba); administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain;
administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang
lain, untuk program diskon yang memungkinkan peserta mendapatkan diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu
anggota diskon, kompetisi untuk keperluan periklanan, program loyalitas konsumen, skema insentif dan loyalitas pelanggan,
program loyalitas menyangkut diskon atau insentif, program imbalan loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif penjualan
dan promosi, program insentif promosi penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel; administrasi loyalitas
pelanggan dan skema insentif; administrasi penggajian bisnis untuk orang lain; administrasi program diskon untuk
memungkinkan peserta memperoleh diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu keanggotaan diskon; administrasi
program diskon yang memungkinkan peserta untuk mendapatkan diskon pada jasa pengiriman melalui penggunaan kartu
keanggotaan diskon; administrasi program frequent flyer; administrasi program frequent flyer yang memungkinkan anggota
menukarkan miles untuk poin atau penghargaan yang ditawarkan oleh program loyalitas lainnya; administrasi program
imbalan kerja; administrasi program imbalan kesetiaan; administrasi program imbalan loyalitas yang melibatkan pertukaran
cap; administrasi program insentif promosi penjualan; administrasi program loyalitas konsumen; administrasi program loyalitas
konsumen untuk mempromosikan layanan restoran dan layanan ritel orang lain; administrasi program loyalitas pelanggan;
administrasi program loyalitas yang melibatkan diskon atau insentif; administrasi program loyalti konsumen yang menyediakan
konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi program pemberian insentif untuk mempromosikan
penjualan barang dan jasa orang lain; administrasi program pensiun karyawan; administrasi program pertukaran budaya dan
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pendidikan; administrasi program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan keuangan; administrasi program tunjangan
karyawan mengenai keanggotaan klub kebugaran; administrasi program tunjangan kesejahteraan karyawan; administrasi
pusat data dalam bidang data besar (big data); administrasi rekening tabungan; administrasi rencana penyedia yang disukai;
administrasi rencana perawatan kesehatan prabayar; administrasi sewa guna real estat dalam bentuk mengatur perjanjian
sewa guna dan sewa untuk real estat; administrasi skema insentif penjualan dan promosi; administrasi skema insentif
penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan; administrasi skema loyalitas dan insentif; administrasi urusan
bisnis; administrasi urusan bisnis waralaba; administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran
penjualan; administrasi, penagihan, dan rekonsiliasi akun atas nama orang lain; advertising to promote the sale of products
and the use of services by the point accumulation method or discount privilege grant method; agen agregat penjualan dan
penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen atau agen penjualan pesanan melalui surat; agen impor-ekspor; agen
informasi komersial; agen kerja terkait dengan pembayaran barang; agen pemesanan teater; agen pemesanan teater [layanan
pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil]; agen pemesanan teater [manajemen bisnis artis pertunjukan]; agen
pemesanan teater untuk iklan atau promosi penjualan; agen penerbitan; agen penjualan barang baik eceran maupun grosir;
agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan saran untuk iklan dan promosi
penjualan; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan dan mempromosikan
penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk mempromosikan penjualan
dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan asing untuk memberikan penawaran
untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk kontrak pengadaan (untuk pihak lain) untuk
penjualan dari barang melalui telefon seluler dan internet; agen untuk langganan koran; agen untuk penerbitan kupon
(termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services of
products, services and company on the internet; agensi ekspor dan impor; akuntansi; akuntansi administrasi; akuntansi biaya;
akuntansi forensik; akuntansi manajemen biaya; alih daya (bantuan komersial); analis data bisnis; analisa dan pengajaran
manajemen; analisa informasi bisnis; analisa manajemen atau pemberian nasehat tentang manajemen; analisa mengenai
masalah ekonomi; analisa respon konsumen; analisis biaya; analisis biaya-manfaat; analisis bisnis strategis; analisis bisnis,
layanan informasi dan penelitian pasar; analisis dan pelaporan statistik; analisis dan penelitian pasar; analisis dan studi atas
informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan
studi-studi per-iklanan; analisis dan studi pasar; analisis data bisnis; analisis data dan statistik studi pasar; analisis data
penelitian pasar; analisis data penelitian pasar dan statistik; analisis data termasuk analisis perilaku pengguna dan intelijen;
analisis harga biaya; analisis harga biaya mengenai pembuangan, pembuangan, penanganan, dan daur ulang limbah; analisis
informasi bisnis; analisis kecenderungan busana dan pasar untuk memberikan saran dan konsultasi kepada pemilik merek
ritel; analisis kerja untuk menentukan keahlian pekerja dan persyaratan pekerja lainnya; analisis manajemen bisnis; analisis
manajemen bisnis dan konsultasi bisnis; analisis pasar biji-bijian; analisis pemasaran; analisis pemasaran real estat; analisis
respon iklan dan riset pasar; analisis respons iklan dan studi pasar; analisis respons terhadap iklan; analisis statistik dan
layanan pelaporan untuk keperluan bisnis; analisis statistik riset pasar; analisis studi pasar; analisis tren bisnis; analitik data
bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi pembayaran dan data bisnis lainnya ke departemen
sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; asa-jasa pengadaan untuk orang lain (pembelian barang dan
jasa untuk orang lain); audisi seniman pertunjukan (pemilihan personil); audit akun; audit bisnis; audit keuangan; audit laporan
keuangan; bantuan administrasi bisnis; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; bantuan bisnis;
bantuan bisnis sehubungan dengan memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan global; bantuan bisnis
terkait dengan pendirian waralaba; bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi amal; bantuan bisnis untuk
orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; bantuan bisnis untuk seniman dan penampil; bantuan bisnis, manajemen
dan layanan administrasi; bantuan bisnis, manajemen dan layanan informasi; bantuan dalam manajemen bisnis komersial
waralaba; bantuan dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; bantuan dan saran mengenai
organisasi dan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian
restoran; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian fasilitas pelabuhan untuk orang lain; bantuan manajemen bisnis
dalam pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; bantuan manajemen bisnis untuk perusahaan
industri atau komersial; bantuan manajemen industri; bantuan manajemen komersial; bantuan manajemen komersial atau
industri; bantuan manajemen personalia; bantuan manajemen perusahaan; bantuan pemasaran; bantuan, layanan konsultasi
dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan manajemen
bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan organisasi bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan
konsultasi berkenaan dengan perencanaan bisnis; belanja online; beriklan di Internet untuk orang lain; beriklan di kios
elektronik; beriklan di majalah, brosur, dan koran; beriklan di pers populer dan profesional; beriklan melalui Internet; beriklan
melalui jaringan telepon seluler; beriklan melalui media elektronik; beriklan melalui semua sarana komunikasi publik; beriklan
untuk orang lain di Internet; bisnis dan manajemen; blockchain sebagai suatu layanan (blockchain as a service), yaitu, saran
dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain; copywriting; copywriting iklan; copywriting untuk keperluan iklan dan
promosi; database dan manajemen arsip yang terkomputerisasi; demonstrasi barang; demonstrasi barang dan jasa dengan
cara elektronik; demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik, juga untuk manfaat yang disebut layanan Teleshopping
dan homeshopping; demonstrasi barang pada media komunikasi untuk keperluan ritel; demonstrasi barang untuk keperluan
iklan; demonstrasi barang untuk keperluan promosi; demonstrasi penjualan untuk orang lain; demonstrasi produk di jendela
toko dengan model langsung; demonstrasi produk disediakan di dalam toko dan melalui jaringan komunikasi global dan
jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; desain bahan iklan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur
iklan; desain logo iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; desain selebaran iklan; desain, kreasi, persiapan,
produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi;
distribusi barang-barang (bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); distribusi dan
penyebaran materi iklan; distribusi dan penyebaran materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi iklan;
distribusi iklan dan pengumuman komersial; distribusi masalah periklanan; distribusi materi iklan [selebaran, prospektus,
materi cetak, sampel]; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distribusi
materi iklan, pemasaran dan promosi; distribusi minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan peralatan silinder
untuk melindungi sensor suhu, mesin, dan bagiannya; distribusi pengumuman iklan; distribusi sampel untuk keperluan iklan;
distribusi sampel untuk keperluan publisitas; distribusi selebaran iklan; distribusi selebaran iklan untuk orang lain; distribusi
selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel untuk keperluan periklanan;
distributor aluminium; ekspor dan impor alat-alat berat dan suku cadang; evaluasi bisnis; evaluasi peluang bisnis; evaluasi
persyaratan personel; evaluasi statistik data dari studi pasar; evaluasi statistik data pemasaran; evaluasi statistik data
penelitian pasar; faktur; faktur bisnis; file sentral dan manajemen file bisnis terkomputerisasi; fungsi kantor; galeri seni untuk
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tujuan iklan; galeri seni untuk tujuan komersial; galeri seni untuk tujuan komersial atau iklan; general office work regarding
management of pecuniary claim by computer; grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya
musik dan karya artistik; hubungan Masyarakat; hubungan masyarakat yang berkaitan dengan kecantikan; iklan; iklan banner;
iklan baris; iklan bayar per klik; iklan bioskop; iklan dan layanan informasi komersial; iklan dan layanan pemasaran interaktif;
iklan dan pemasaran kooperatif; iklan dan pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan dan
promosi perusahaan; iklan dan saran bisnis; iklan daring pada internet dan sistem jaringan komputer global lainnya; iklan
dengan komunikasi nirkabel; iklan di bidang pariwisata dan perjalanan; iklan film; iklan jasa pelatihan penyelaman dalam air
secara online; iklan komersial; iklan komersial perusahaan; iklan komersial radio; iklan komersial televisi; iklan langsung; iklan
majalah; iklan melalui pesanan surat; iklan melalui sarana komunikasi umum; iklan melalui semua sarana komunikasi umum;
iklan mobil untuk dijual melalui Internet; iklan online; iklan online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer;
iklan pengalaman, acara dan secara langsung; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor
dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan acara olahraga domestik dan internasional; iklan promosi produk dan layanan
pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan konser musik; iklan promosi produk dan
layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan olahraga, musik, dan acara
budaya lainnya; iklan radio; iklan radio dan televisi; iklan real estat; iklan real estat komersial; iklan real estat komersial atau
perumahan; iklan real estat perumahan; iklan respons langsung; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa
pihak lain melalui internet; iklan secara online jasa pengaturan pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan
snorkeling dan diving; iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan situs web bisnis; iklan sponsor;
iklan surat langsung untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan basis pelanggan yang ada; iklan televisi; iklan untuk
keperluan rekrutmen; iklan untuk perekrutan personil; iklan wisata diving dan snorkeling di Pulau melalui internet; iklan yang
berkaitan dengan layanan transportasi dan pengiriman; iklan yang berkaitan dengan produk farmasi dan produk pencitraan invivo; iklan, pemasaran dan konsultasi konsultasi, layanan konsultasi dan bantuan; iklan, promosi, dan layanan hubungan
masyarakat; iklan, promosi, dan layanan keagenan; informasi bisnis; informasi bisnis dan layanan penelitian; informasi bisnis
dan layanan penelitian berbantuan komputer; informasi bisnis dan layanan penilaian; informasi dan konsultasi manajemen
bisnis; informasi dan pertanyaan bisnis; informasi dan saran komersial untuk konsumen; informasi komersial dan nasehat
untuk konsumen penilaian bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi
konsumen]; informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; informasi pemasaran;
informasi penjualan produk; informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk pengoperasian usaha, ukuran bisnis
dan informasi lainnya; informasi, jasa konsultasi, memberikan nasehat, menginformasikan yang berkaitan dengan semua yang
disebutkan di atas.; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi
bisnis yang disediakan secara online atau melalui Internet; information retrieval services executed using electronic calculators
for others; information retrieval services on the internet using artificial intelligence program for others; input dan kompilasi
informasi ke dalam basis data komputer; input, kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; internet dan
layanan situs belanja ritel online yang menampilkan streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; interpretasi data riset pasar; interpretasi data studi pasar;
inventaris barang dagangan; investigasi bisnis; investigasi bisnis mengenai aktivitas perusahaan atau bisnis; issuing of trading
stamp; issuing, clearing and managing point cards; issuing, issuing intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point
accumulation type card and discount privilege card; jajak pendapat; jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa
administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa administrasi bisnis di bidang transportasi; jasa administrasi dan manajemen
bisnis sehubungan dengan program sponsor; jasa administrasi kantor; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa
administratif kartu loyalitas; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen bakat dalam sifat manajemen
bisnis artis yang tampil; jasa agen ekspor; jasa agen ekspor-impor di bidang energi; jasa agen impor-ekspor barang; jasa agen
pemasaran; jasa agen pembelian; jasa agen pemodelan; jasa agen penjualan untuk alas kaki; jasa agen penjualan yang
menampilkan bagian dan aksesoris untuk mobil; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio; jasa agen periklanan
televisi; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen sastra yang terdiri dari negosiasi kontrak; jasa agen tenaga kerja dan
pekerjaan; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman
pertunjukan); jasa akuntansi untuk merger dan akuisisi; jasa akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan pajak; jasa
akuntansi yang berkaitan dengan piutang dagang; jasa alih daya [bantuan bisnis]; jasa analisa penjualan; jasa analisis atau
konsultasi di bidang pertanian; jasa analisis pasar; jasa analisis periklanan; jasa audit; jasa bantuan bisnis sehubungan
dengan pengumpulan dan penyewaan daftar alamat; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa
bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa bisnis dan periklanan; jasa bisnis,
seperti membantu pihak lain dalam perundingan dan pengembangan kemitraan bisnis dan aliansi bisnis; jasa diskon (-untuk
pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distribusi di bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan
pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa
distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk alas kaki; jasa distributor grosir untuk anggur dan minuman
beralkohol; jasa distributor grosir untuk bir; jasa distributor grosir untuk furnitur; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa
distributor grosir untuk lembaran dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan
minuman; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk
segar; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa
eceran atau grosiran robot industri; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran
atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web internet; jasa eceran atau grosiran untuk
akumulator; jasa eceran atau grosiran untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa eceran atau grosiran untuk mesin dan
instrumen pengukur atau penguji; jasa eceran atau grosiran untuk pendingin udara; jasa eceran atau grosiran untuk peralatan
dan instrumen telekomunikasi; jasa eceran atau grosiran untuk permesinan dan peralatan elektrikal; jasa evaluasi statistik data
pemasaran; jasa grosir berkaitan dengan pelana; jasa grosir dan eceran; jasa grosir untuk alat musik; jasa grosir untuk artikel
menjahit; jasa grosir untuk artikel pembersih; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; jasa grosir
untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; jasa
grosir untuk bahan seni; jasa grosir untuk barang cetakan; jasa grosir untuk barang yang dipanggang; jasa grosir untuk
daging; jasa grosir untuk furnitur; jasa grosir untuk instalasi sanitasi; jasa grosir untuk instrumen horologis; jasa grosir untuk
instrumen medis; jasa grosir untuk karya seni; jasa grosir untuk mainan; jasa grosir untuk minuman beralkohol, kecuali bir;
jasa grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk penerangan; jasa grosir untuk penutup dinding; jasa grosir untuk perabotan; jasa
grosir untuk peralatan hortikultura; jasa grosir untuk peralatan konstruksi; jasa grosir untuk peralatan pasokan air; jasa grosir
untuk peralatan penyamakan matahari; jasa grosir untuk peralatan pertanian; jasa grosir untuk perangkat keras komputer; jasa
grosir untuk perangkat keras logam; jasa grosir untuk persediaan alat tulis; jasa grosir untuk persiapan membuat minuman;
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jasa grosir untuk persiapan membuat minuman beralkohol; jasa grosir untuk persiapan pembersihan; jasa grosir untuk
persiapan perawatan hewan; jasa grosir untuk produk hortikultura; jasa grosir untuk produk susu; jasa grosir untuk sampah
untuk hewan; jasa grosir untuk tembakau; jasa grosir untuk tutup kepala; jasa grosir yang berkaitan dengan aksesoris mobil;
jasa grosir yang berkaitan dengan alas kaki; jasa grosir yang berkaitan dengan barang cetakan; jasa grosir yang berkaitan
dengan bulu tiruan; jasa grosir yang berkaitan dengan furnitur; jasa grosir yang berkaitan dengan ikan; jasa grosir yang
berkaitan dengan kain; jasa grosir yang berkaitan dengan karya seni; jasa grosir yang berkaitan dengan pakan untuk hewan;
jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan hortikultura; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; jasa grosir
yang berkaitan dengan peralatan pertanian; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan tangan
untuk konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan perhiasan; jasa grosir yang berkaitan dengan produk hortikultura; jasa
grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa grosir yang berkaitan dengan tutup kepala; jasa humas;
jasa iklan dan promosi; jasa iklan ritel yaitu penyebaran masalah iklan untuk pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik
daring; jasa informasi bisnis; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh
akses ke database komputer; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang
berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; jasa informasi, yaitu menyediakan informasi tentang produk ritel kepada
pelanggan yang menampilkan ketersediaan produk tertentu yang menarik bagi mereka; jasa jaringan bisnis dan profesional;
jasa jasa katalog toko eceran; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli mobil bekas secara online; jasa katalog pemesanan
melalui pos dalam kaitannya dengan kosmetik; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui jaringan komputer; jasa
klub pelanggan dan jasa loyalitas pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan; jasa klub pelanggan, untuk
keperluan komersial, promosi dan/atau iklan; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi bisnis dalam bidang transaksi real estat
komersial; jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan identitas perusahaan; jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan
tanggung jawab sosial perusahaan; jasa konsultasi bisnis dan informasi; jasa konsultasi bisnis di bidang logistik transportasi;
jasa konsultasi bisnis di bidang pertanian; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan menyediakan situs web pada jaringan
komputer global yang pihak ketiga dapat menawarkan dan sumber barang dan jasa, tempat, menentukan status dan
memenuhi permintaan dan pesanan perdagangan, masuk ke dalam kontrak dan transaksi bisnis; jasa konsultasi bisnis
sehubungan dengan pengoperasian pasar elektronik untuk pembeli dan penjual barang-barang dan atau jasa-jasa pada
jaringan komputer global; jasa konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; jasa konsultasi bisnis untuk perusahaan; jasa
konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; jasa konsultasi bisnis yang berkaitan dengan integrasi bidang teknologi proses
bisnis, pembelajaran organisasi, manajemen perubahan dan keberlanjutan operasional; jasa konsultasi dan informasi yang
berkaitan dengan akuntansi; jasa konsultasi dan konsultasi di bidang strategi bisnis; jasa konsultasi manajemen; jasa
konsultasi manajemen bisnis yang disediakan melalui Internet; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa konsultasi perdagangan
luar negeri; jasa konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi terkait dengan manajemen pusat perbelanjaan; jasa konsultasi
usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; jasa konsultasi yang
berhubungan dengan kontrak untuk pembelian barang; jasa konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis dan
manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan konsep, pengkreasian, proses desain,
pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan skema keanggotaan, termasuk skema kartu
loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
pengadaan barang dan jasa; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan
pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa layanan retail yang berkaitan dengan bahan-bahan makanan; jasa
layanan retail yang terkait dengan penyiapan pembuatan minuman; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas
organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa manajemen
bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen bisnis komersial; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara
elektronik; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa manajemen penjualan di internet; jasa marketing melalui
berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara online; jasa menjual bersama-sama, untuk
mendapatkan keuntungan satu sama lain, dari bermacam-macam barang, yang memungkinkan pelanggan untuk melihat
dengan baik dan membeli barang-barang tersebut melalui situs web internet barang dagangan secara umum dan toko grosir;
jasa organisasi dan manajemen program promosi insentif dan penjualan; jasa outsourcing dalam sifat mengatur kontrak
layanan untuk orang lain; jasa outsourcing dalam sifat mengatur pengadaan barang untuk orang lain; jasa outsourcing di
bidang analitik bisnis; jasa outsourcing di bidang manajemen hubungan pelanggan; jasa outsourcing di bidang operasi bisnis;
jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pelelangan; jasa pemasaran; jasa pemasaran di bidang kedokteran gigi;
jasa pemasaran di bidang perjalanan; jasa pemasaran di bidang restoran; jasa pembelanjaan melalui internet; jasa pembuatan
indeks informasi, situs dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan elektronik dan komunikasi
lainnya untuk pihak lain; jasa pemesanan (untuk orang lain); jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa
pemodelan statistik; jasa pemrosesan data dalam bidang transportasi; jasa pemrosesan data di bidang transportasi; jasa
penagihan; jasa penataan untuk tujuan iklan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan
penjualan di pasar domestik dan luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa
penelitian pasar dan informasi; jasa penerbitan, pengelolaan dan penyelesaian kupon dan poin untuk mempromosikan barang
dan jasa; jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; jasa pengadaan
minuman beralkohol [membeli barang untuk bisnis lain]; jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk
bisnis lain]; jasa pengadaan, untuk manfaat pihak lain, berbagai barang-barang (tidak termasuk transportasi daripadanya),
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut di outlet ritel, outlet grosir,
supermarket dan toko serba ada; jasa pengaturan dan pengorganisasian promosi pemasaran untuk pihak lain; jasa pengecer
dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian
kompetisi bisnis dan perdagangan; jasa pengumpulan data; jasa penilaian bisnis; jasa penilaian perusahaan; jasa penjualan
aksesoris telepon selular; jasa penjualan alat teknik; jasa penjualan alat-alat kedokteran; jasa penjualan camilan coklat, coklat
batang, brownis; jasa penjualan daging beku; jasa penjualan dan publisitas; jasa penjualan grosir produk garam kemasan
secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan hasil laut (beku); jasa penjualan ikan; jasa penjualan
makanan berbahan dasar ikan; jasa penjualan makanan atau minuman yang dioperasikan dengan memasukkan koin untuk
mengeluarkan minuman atau makanan yang dipilih; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan makanan dan
minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan makanan dan minuman yang dipesan melalui
mesin; jasa penjualan makanan olahan hasil laut; jasa penjualan melalui sistem berbasis web dan portal online di bidang
perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk, mengatur dan mengubah profil
pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar produknya; jasa penjualan
minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan minuman teh bubble atau teh pearl; jasa penjualan obat-obatan;
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jasa penjualan perabot rumah tangga; jasa penjualan produk dibidang nutrisi dan suplemen diet, minuman dan sari buah; jasa
penjualan produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel
produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan ritel, grosir dan online termasuk berhubungan dengan
buku dan publikasi lainnya jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut
di atas; jasa penjualan secara online; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan wisata dalam air
diving dan snorkeling secara online; jasa penjualan: atap baja ringan ,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan
lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa penyaluran gas secara ritel (eceran); jasa penyediaan data bisnis; jasa penyediaan
informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan
pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini
berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan
produk kimia; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa perantara bisnis untuk menjual dan membeli
barang dan jasa; jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan pengiriman pesanan melalui telekomunikasi; jasa perantara
komersial untuk alat pijat estetika; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa perdagangan aluminium; jasa perdagangan
besar (distributor) alat-alat berat dan suku cadang; jasa perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik
dan menyediakan evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa periklanan; jasa periklanan B2B (transaksi
komersial antara pelaku bisnis); jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi dan konsultasi yang terkait
dengannya; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran
on-line; jasa periklanan dan publisitas, yaitu, mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan informasi serta berita
komersial pihak ketiga melalui media cetak, audio, video, digital dan medium on-line; jasa periklanan media sosial; jasa
periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa periklanan yang
disediakan oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan
pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye
periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan
dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang
lain; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa perniagaan yang melayani penjualan
kendaraan bermotor; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi,
minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat
kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa program
loyalitas, insentif dan bonus untuk pelanggan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa promosi penjualan; jasa
promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga, musik dan hiburan; jasa promosi yaitu
distribusi voucer hadiah untuk keperluan promosi dan komersial, cek hadiah, cap dan kupon diskon melalui telepon seluler,
perlengkapan seluler lainnya dan melalui internet; jasa retail pemesanan melalui pos yang terkait dengan kosmetik; jasa retail
secara online untuk produk konsumen; jasa retail sehubungan dengan penjualan bahan plastik untuk pengemasan, jenis
mesin pencetak, blok pencetakan, pengering tinta, buklet, buku, kalender, kartu, tempat dokumen, alas gambar, pena gambar,
perangkat gambar, amplop, selebaran, folder, kartu ucapan, majalah, surat kabar, pamflet, pensil, pulpen, terbitan berkala,
kartu pos, poster, barang cetakan, cetakan publikasi, buku kliping, alat tulis kantor, bahan pengajaran (kecuali peralatan); jasa
retail sehubungan dengan penjualan daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang
diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan produk susu, minyak dan lemak untuk
makanan, kopi, teh, kakao dan kopi buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal, roti, kue
dan gula-gula, es, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, mustar, cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es; jasa
retail sehubungan dengan penjualan furnitur, cermin, bingkai gambar kayu, gabus, alang-alang, rotan, anyaman, tanduk,
tulang, gading, tulang insang ikan paus, cangkang, amber, kerang mutiara, meerschaum; jasa retail sehubungan dengan
penjualan kertas, karton, barang cetakan, bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat tulis kantor atau
keperluan rumah tangga, bahan seniman, kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur), bahan instruksional
dan pengajaran (kecuali peralatan); jasa retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan kuas, kotak wadah sisir, sisir, alat-alat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi, kuas alis mata,
rambut untuk kuas, perlengkapan penghapus tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan dengan penjualan kulit dan kulit
imitasi, kulit halus, kulit binatang, koper, dan tas perjalanan, payung dan payung penahan matahari, tongkat jalan, cambuk, tali
kekang dan pelana kuda, backpack (sejenis ransel), tas pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas kantor, tongkat, kotak wadah
kulit atau papan kulit, tali pengikat hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan malt, bir, air mineral dan air soda,
minuman lain yang tidak beralkohol, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; jasa retail
sehubungan dengan penjualan mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin, mesin kasir, mesin hitung,
peralatan pemprosesan data, komputer, perangkat lunak komputer, alat pemadam kebakaran, kacamata hitam, kacamata,
logam mulia dan logam campurannya, perhiasan, batu mulia, instrumen horologis dan kronometrik; jasa retail sehubungan
dengan penjualan minuman ringan, minuman energi, anggur, es teh, aperitif (minuman beralkohol perangsang nafsu makan),
minuman berkarbonasi, ekstrak buah, ale jahe, grape must, must, minuman buah yang terbuat dari konsentrat, minuman
anggur manis, air malt, air seltzer, air soda, air tonik, jus sayuran, esens yang digunakan dalam sediaan minuman keras, air
barli, fruit squash, sarsaparilla, minuman beralkohol (kecuali bir); jasa retail sehubungan dengan penjualan padi-padian dan
pertanian, produk hortikultura dan kehutanan, hewan hidup, buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan bunga alami,
bahan makanan untuk hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang, celana,
parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja
lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus
kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus
oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan
penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung tangan musim dingin, ikat pinggang
uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi,
bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot,
bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik,
sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju
hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan dengan penjualan pembakar parfum, semprotan parfum, alat penguap parfum,
bedak padat, paf bedak, tegakan kuas cukur, kuas cukur, kotak sabun, dispenser sabun, tempat sabun, mangkuk sup, tempat
spons, tegakan untuk kuas cukur, sikat gigi, sikat gigi elektrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan peralatan dan wadah
rumah tangga atau dapur, sisir dan spons, kuas (kecuali kuas lukis), bahan pembuatan kuas, barang-barang untuk keperluan
pembersihan, wol baja, kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung),
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barang pecah belah, porselen dan barang-barang tembikar, cermin, spons abrasif untuk menggosok kulit, dispenser aerosol,
tidak untuk keperluan medis; jasa retail sehubungan dengan penjualan perangkat manikur, perangkat manikur elektrik,
penghalus kuku elektrik atau non-elektrik, gunting kuku elektrik atau non-elektrik, kikir kuku, kikir kuku elektrik, perangkat
pedikur; jasa retail sehubungan dengan penjualan perkakas dan alat tangan (yang dioperasikan secara manual), peralatan
pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, penjepit keriting, alat penghilangan bulu, pemoles kuku jari
tangan elektrik dan non-elektrik, flat iron, gunting rambut untuk penggunaan pribadi, elektrik atau non-elektrik, alat tangan
elektrik dan non-elektrik untuk pengeritingan rambut, pinset pencabut rambut; jasa retail sehubungan dengan penjualan
perlengkapan dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, penyurveian, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan,
pengukuran, pensinyalan, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pengajaran, perlengkapan dan instrumen untuk
penghantaran, pengalihan, pengubahan, pengumpulan, pengaturan atau pengendalian listrik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan perlengkapan untuk rekaman, transmisi, atau reproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, disc
perekaman, compact disc, dvd dan media rekaman digital lain; jasa retail sehubungan dengan penjualan renda dan bordir, pita
dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, karpet, permadani, keset dan bahan
anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, hiasan dinding (non-tekstil), permainan dan
alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi untuk pohon natal; jasa retail sehubungan dengan penjualan
sediaan pemutihan dan bahan lain untuk penggunaan penatu, sediaan pembersihan, pengilapan, penggosokan, dan
pengampelasan, sabun; jasa retail sehubungan dengan penjualan seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian
tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan penjualan tali, senar, jaring, tenda, bidai, terpal, layar,
karung dan tas, bahan bantalan dan isian (kecuali karet atau plastik), bahan tekstil berserat mentah, kain tenun dan utas,
untuk penggunaan tekstil; jasa retail sehubungan dengan penjualan tas pakaian untuk perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit,
tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung hewan kulit, moleskin, dompet saku, dompet wanita,
tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah, tas belanja, tas perjalanan, koper perjalanan, koper kecil, kotak wadah
perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja beroda; jasa retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian
tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur,
penutup meja; jasa retail sehubungan dengan penjualan tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api; jasa retail
sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik,
kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias,
bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa
riset bisnis; jasa ritel; jasa ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anakanak sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan,
penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; jasa
ritel dan jasa grosir untuk konsumen mesin permainan video, mesin permainan video arcade, dan peralatan permainan yang
dapat digenggam dengan layar kristal cair; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan permainan kartu dan aksesorisnya; jasa ritel
dan jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan peralatannya; jasa ritel online terkait mainan; jasa ritel
supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman
beralkohol dan tidak beralkohol; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan
dengan penjualan karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan
ini, plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi,
pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas
pembawa, payung dan payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan,
tas surat seni [kasing], tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas
untuk aksesoris perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat
dari kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku
cek, tas, tas untuk telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam,
pengikat dan tali dari kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk
payung, tas garmen, tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang
penunggang kuda dan tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat
kunci, kantong kunci, ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas
untuk perlengkapan menginap semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda,
ransel/rucksack, pelana, tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta
belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas
jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist
pack), kantong untuk tas pinggang (waist bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk
dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk
bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari
logam, perabot rumah, cermin, bingkai foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk,
tulang ikan paus atau kulit mutiara, kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan,
seprei [kecuali linen], tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin
gorden, hiasan dari plastik untuk bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa
ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen
ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi,
pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah,
pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi,
reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer,
media perekam dan penyimpan analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang
atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam,
masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk
penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk
perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing
yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan
tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai, pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator,
camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan
otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak,
tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata pelindung sinar matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan
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ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran
gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat
bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker
wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak,
pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk
bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil,
bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam
dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan
pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam
mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper,
gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen,
kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat
untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat
pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok
cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan
berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau
magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis, katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat
tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah, voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk
penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat
pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak, catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus,
penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] , stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor
(kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu
pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik
yang belum diproses, komposisi bahan pencegah kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri,
zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta
lain, kompos, pupuk kandang, pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak,
bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar
alam mentah, logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik
tidak mengandung obat dan sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan
pemutih dan zat lain untuk penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok,
sediaan pembersih tubuh dan perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan,
sabun, anti keringat (pembersih badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim,
pasta gigi, deodoran, sediaan penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut,
sediaan perawatan tangan, sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan
menghilangkan cat kuku, cat kuku, sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk
menyegarkan napas [tidak mengandung obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu,
sediaan mandi pancuran, produk perawatan kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan oli dan gemuk industri, malam, pelumas, zat untuk
mengisap, membasahi dan mengikat debu, bahan bakar dan bahan penerangan, lilin dan sumbu untuk penerangan, lilin
beraroma dan wangi , sediaan farmasi, medis dan kedokteran hewan, sediaan saniter untuk keperluan medis, zat dan
makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi, suplemen pantangan
untuk manusia dan hewan, plester, bahan pembalut, bahan untuk menambal gigi, pembuat gigi buatan, pembasmi kuman,
sediaan untuk membasmi binatang perusak, bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar, sediaan penyegar udara,
kit dan kotak pertolongan pertama lengkap dengan isinya, sediaan pembersih tangan, kit yang berisi sediaan medis, plester,
protein, vitamin, suplemen diet dan mineral, logam kasar dan campurannya, bijih logam, bahan logam untuk bangunan dan
konstruksi, bangunan dari logam yang dapat dipindahkan, kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam biasa, barangbarang kecil dari logam besi, wadah logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, lemari besi, lencana dari logam, cincin
kunci dan rantai kunci, kunci, kunci-kunci, ornamen, tempat sampah logam, kunci, kunci kosong, rambu, patung, patung kecil
dan arca kecil, perunggu, piala yang terbuat dari logam, kotak uang, mesin, mesin perkakas, perkakas yang dioperasikan
dengan listrik, motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat, kopling mesin dan komponen transmisi, kecuali untuk
kendaraan darat, peralatan pertanian, selain alat tangan dioperasikan secara manual, inkubator untuk telur, mesin penjual
otomatis, perkakas dan alat tangan, yang dioperasikan secara manual, peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi
badan, pisau cukur, peralatan higienis dan kecantikan yang dioperasikan dengan tangan untuk manusia dan hewan, peralatan
pengangkat, peralatan tangan untuk darurat dan penyelamatan, alat berkebun , dioperasikan dengan tangan, gunting, besi
pengering rambut, jepitan untuk pengeriting rambut, pelengkung bulu mata, perangkat manikur, gunting kuku, kikir kuku,
perangkat pedikur, gunting pemangkas, pinset, penjepit, pemotong pizza; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian], replika
perlengkapan sepak bola, spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita
perlengkapan jahit menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut palsu,
pengikat untuk pakaian dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting,
karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras
yoga, permainan, mainan dan alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal,
peralatan untuk tinju, peralatan untuk bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan
pohon Natal, tas yang disesuaikan untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar,
tas yang disesuaikan khusus untuk peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga,
pelindung badan, perlengkapan binaraga, pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan
kertas berwarna yang dihamburkan untuk pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga),
permainan elektronik, peralatan latihan, kait ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah
raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan
permainan, permainan yang berhubungan dengan olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga,
jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan,
pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga
[bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga, jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut

Halaman 311 dari 623

yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga, pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering
[alat olah raga], patung militer [mainan], hadiah-hadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik,
trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat bermain, kartu permainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca
mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang
dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat
komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak
permainan komputer, permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal
komputer, program komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital
versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan
permainan komputer interaktif yang dapat diunduh, penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya
listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu
bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan,
program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata
(eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang,
pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca
mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer
grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick
untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa
untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket
penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori,
penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam
dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan
navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon,
kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu
yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung,
pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan],
pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung
matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur
dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk
membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas
bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat
lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail,
teko kopi bukan listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum,
patung kecil, alas setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang
perlengkapan hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca,
porselen atau terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung
miniatur, tempat pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail],
mangkok, hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali,
sedotan yang dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan,
wadah penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal
untuk keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah
yang diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi,
tusuk gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring,
tenda dan terpal, awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam
bentuk curah, bahan pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang,
bahan tekstil berserat kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil,
linen keperluan rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur;
jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan
layar, pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar,
papan seluncur salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan
perlengkapan olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan
untuk digunakan dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam
renang [alat bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan,
peralatan latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik,
daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk
makanan, keripik kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia,
makanan ringan berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan
sagu, tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan
lainnya, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang
diawetkan, cuka, saus dan bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat
minuman beraroma, bubuk untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein
berbentuk batang, makanan ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur,
hortikultura dan kehutanan yang belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah
dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih
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untuk ditanam, hewan hidup, bahan makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air
mineral dan air soda, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat
minuman, minuman untuk membantu melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman
energi yang mengandung kafein, minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi yang beraroma,
minuman isotonik [bukan untuk keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer
[minuman], shandy, sorbet [minuman], minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman,
tembakau dan pengganti tembakau, rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang
keperluan perokok, korek api; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa
strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko besi dan bahan bangunan; jasa toko eceran sambung langsung (online)
yang tersedia melalui jaringan komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam
barang-barang konsumen pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan
data realitas virtual/maya; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain;
jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian,
penutup kepala, dan alas kaki; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa toko retail secara
online yang meliputi perangkat lunak komputer yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik
lain; jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko retail secara
online yang menampilkan headset realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital;
jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa toko retail yang meliputi perangkat lunak komputer untuk penggunaan alatalat elektronik digital ponsel genggam dan elektronik konsumen lain; jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital,
karya audiovisual, film, dan pertunjukkan televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa toko
untuk penjualan alat dapur; jasa toko untuk penjualan alat make up; jasa toko untuk penjualan hadiah pesta pernikahan; jasa
toko untuk penjualan hadiah ulang tahun; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa transkripsi; jasa untuk membantu
membangun jaringan kontak bisnis; jasa untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa waralaba hotel (manajemen
dan operasional); jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel,
restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat
konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa yang berkaitan dengan
analisis data usaha dalam transaksi konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa administrasi bisnis; jasa-jasa administrasi
program loyalitas pelanggan yang memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon pengiriman,
percepatan pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara penjualan; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang
dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan
studi-studi periklanan; jasa-jasa analitik data usaha mengenai penjualan produk dan jasa orang lain, dan autentikasi, proses
dan manajemen pembayaran selular; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasanperhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet,
dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian
dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan
(playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa impor dan ekspor; jasa-jasa informasi usaha dan komersil
secara online; jasa-jasa informasi usaha secara online, yakni, menganalisa preferensi individu dan menyediakan ulasan dan
rekomendasi produk; jasa-jasa konsultasi bisnis, yaitu menilai rencana-rencana bisnis wirausaha; jasa-jasa konsultasi
manajemen bisnis; jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasa-jasa loyalitas
pelanggan sehubungan dengan jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu manajemen dan pengoperasian
hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat
konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu), klub rekreasi resor, klub liburan, klub
dimana setiap pemilik memiliki hak yang berbeda dan proporsional, klub tempat kediaman pribadi, hak penggunaan klub dan
proyek kontrak untuk jangka panjang untuk pihak lain; jasa-jasa manajemen database; jasa-jasa organisasi dan pameranpameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasa-jasa pemasaran melalui
mesin penelusuran; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada karyawan untuk tujuan
pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penelitian media, ialah penelitian pada dampak-dampak media masa berbeda
pada pendapat-pendapat (opini) pada konsumen dan kelakukan konsumen, dan penyediaan jasa-jasa konsultansi yang
berkaitan dengan utillisasi hasil-hasil penelitian media; jasa-jasa penelitian perniagaan yang berkaitan dengan periklanan,
pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk sementara; jasa-jasa
pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan
promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa penyediaan barang; jasa-jasa penyediaan media dibidang periklanan dan
pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media untuk periklanan pemasaran
secara langsung; jasa-jasa perantara usaha untuk penjualan dan pembeliaan barang dan jasa, yakni, memfasilitasi transaksi
pembeli dan penjual dengan menyediaan informasi tentang penjual, barang dan/atau jasa kepada pembeli; jasa-jasa
perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang
dan/atau jasa; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan,
pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan
dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaanpertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan
cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; jasa-jasa
perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunkasi untuk kegunaan penjualan;
jasa-jasa program loyalitas pelanggan yang menampilkan hadiah dalam bentuk diskon jasa pengiriman; jasa-jasa promosi
penjualan, ialah mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa atas berbagai macam industri-industri melalui penyaluran
bahan-bahan promosi dan memberikan nasehat promosi penjualan; jasa-jasa promosi yaitu distribusi voucher hadiah, cek
hadiah, cek bernilai, stempel diskon dan kupon melalui telepon seluler dan peralatan seluler lainnya dan internet; jasa-jasa ritel
dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk
kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan
rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal,
lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk
bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk
aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas,
stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah
tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
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kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel, yakni, administrasi program
diskon untuk memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon jasa pengiriman melalui penggunaan diskon program
keanggotaan dan program pengiriman tingkat variabel; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan
perlengkapan make-up; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan sabun mandi; jasa-jasa toko eceran, yaitu
toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; jasa-jasa toko ritel online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual
yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa/layanan amal, khususnya
mempromosikan kesadaran masyarakat tentang amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan
masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan; jasa/layanan bisnis dan periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan,
yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan,
untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis
dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan pembelian media untuk orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan
dan pemasaran; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan diklasifikasikan
melalui jaringan komputer global; kamar layanan perdagangan dalam sifat mempromosikan bisnis dan pariwisata lokal;
kampanye pasar; kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; ketentuan dari
informasi (dari konsultasi , -penasehat) yang berhubungan dengan jasa-jasa tersebut.; keypunching [fungsi kantor]; kompilasi
dan analisis data bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; kompilasi dan analisis data dan informasi yang
berkaitan dengan manajemen bisnis; kompilasi dan input informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan pembayaran
poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
kompilasi dan penyediaan informasi bisnis; kompilasi dan sistematisasi informasi dalam bank data; kompilasi dan sistemisasi
informasi di dalam database komputer interaktif dalam bidang makanan, masakan, instruksi memasak, memanggang, resep
untuk makanan dan minuman, tips dan teknik memasak, ulasan, anggur, minuman, nutrisi, penurunan berat badan, diet, cara
makan dalam rangka menjaga berat badan dan mengurangi berat badan, rencana diet, perencanaan makan, perencanaan
menu, rekomendasi menu, makan, hiburan, resep, peralatan dapur, peralatan memasak dan aksesoris memasak; kompilasi
dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan sistemisasi informasi yang digunakan dalam transmisi
elektronik; kompilasi dan sistemisasi komunikasi dan data tertulis; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau
simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang
berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat
jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer);
kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial,
purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek
tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke
manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data ke dalam basis data komputer; kompilasi data matematika;
kompilasi data matematika atau statistik; kompilasi data statistik; kompilasi data untuk database online yang berisi daftar
rahasia (informasi), yaitu daftar dan jadwal di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi data
untuk orang lain; kompilasi direktori bisnis; kompilasi direktori bisnis online; kompilasi direktori bisnis untuk penerbitan di
Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet dan jaringan elektronik,
komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi iklan untuk digunakan pada halaman web dan di internet; kompilasi iklan
untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; kompilasi informasi bisnis; kompilasi informasi bisnis dalam database
komputer yang dapat dicari dan ditemukan melalui jaringan komputer global; kompilasi informasi bisnis ke dalam basis data
komputer; kompilasi informasi hukum; kompilasi informasi hukum ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ilmiah;
kompilasi informasi ilmiah ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi
informasi ke dalam basis data komputer, termasuk di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi
informasi ke dalam register yang terkomputerisasi; kompilasi informasi komersial; kompilasi informasi lingkungan; kompilasi
informasi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ornitologis; kompilasi informasi ornitologis ke dalam
basis data komputer; kompilasi informasi perusahaan; kompilasi informasi perusahaan ke dalam basis data komputer;
kompilasi informasi statistik; kompilasi informasi toksikologis; kompilasi informasi toksikologis ke dalam basis data komputer;
kompilasi informasi yang berkaitan dengan burung; kompilasi informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan; kompilasi
informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi yang berkaitan
dengan sistem informasi; kompilasi informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; kompilasi laporan medis; kompilasi
milis; kompilasi milis langsung; kompilasi model statistik untuk penyediaan informasi dinamika pasar; kompilasi prototipe
bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi register komersial;
kompilasi statistik; kompilasi statistik bisnis; kompilasi statistik bisnis dan informasi komersial; kompilasi statistik pasar;
kompilasi statistik untuk menentukan peringkat audiens program televisi dan radio; kompilasi statistik yang berkaitan dengan
pemanfaatan layanan kesehatan; kompilasi, produksi, dan penyebaran materi iklan; komputerisasi Akuntansi; konseling karir
[saran dan informasi pekerjaan]; konsultasi administrasi bisnis; konsultasi akuisisi-akuisisi dan penggabungan (merger) bisnis;
konsultasi akuntansi; konsultasi akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; konsultasi bisnis; konsultasi bisnis dan
informasi bisnis untuk menyediakan program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis dan layanan informasi; konsultasi
bisnis dan layanan informasi bisnis yang diberikan kepada perusahaan; konsultasi bisnis dan layanan manajemen mengenai
kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi bisnis di bidang
telekomunikasi; konsultasi bisnis di bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran;
konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis pemasaran; konsultasi bisnis
profesional; konsultasi bisnis strategi konsumen dalam bidang pemasaran, merek, penjualan, pengoperasian, dan desain
produk untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan aksi pasar ritel; konsultasi bisnis untuk
bisnisukuran kecil dan bisnis ukuran menengah; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi bisnis,
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manajemen, perencanaan dan pengawasan; konsultasi di bidang penyelesaian mata uang virtual; konsultasi hubungan
masyarakat; konsultasi iklan pers; konsultasi kepegawaian; konsultasi komersial di bidang teknologi blockchain dan
cryptocurrency; konsultasi kreatif dan strategis mengenai pengembangan dan produksi kampanye pemasaran untuk pihak
lain; konsultasi managemen bisnis dalam bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi
manajemen bisnis dan organisasi perusahaan; konsultasi manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman;
konsultasi manajemen bisnis di bidang pengembangan eksekutif dan kepemimpinan; konsultasi manajemen bisnis di bidang
transportasi, yaitu, perencanaan dan koordinasi transportasi orang untuk orang lain; konsultasi manajemen bisnis yang
berkaitan dengan strategi, pemasaran, produksi, personalia dan penjualan eceran; konsultasi manajemen dan organisasi
bisnis; konsultasi manajemen industri; konsultasi manajemen personalia; konsultasi manajemen perusahaan; konsultasi
manajemen risiko bisnis; konsultasi mengenai strategi komunikasi periklanan; konsultasi merek; konsultasi organisasi bisnis;
konsultasi pemasaran; konsultasi pemasaran bisnis; konsultasi pemasaran di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency;
konsultasi pemasaran langsung; konsultasi pemrosesan data; konsultasi penelitian bisnis; konsultasi penempatan karier;
konsultasi penempatan kerja; konsultasi penempatan personel; konsultasi pengoperasian-pengoperasian bisnis; konsultasi
penilaian pasar; konsultasi perekrutan; konsultasi perekrutan personil; konsultasi perencanaan bisnis; konsultasi perencanaan
karir; konsultasi periklanan; konsultasi periklanan dan pemasaran; konsultasi periklanan di bidang teknologi blockchain dan
cryptocurrency; konsultasi profesional yang berkaitan dengan manajemen personalia; konsultasi riset pasar; konsultasi
segmentasi pasar; konsultasi sumber daya manusia; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database
komputer; konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan akuntansi pajak; konsultasi
yang berkaitan dengan analisis bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan demografi untuk tujuan pemasaran; konsultasi yang
berkaitan dengan iklan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan layanan iklan dan promosi; konsultasi yang berkaitan dengan
layanan relokasi untuk bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen biaya perawatan kesehatan; konsultasi yang
berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen proses bisnis; konsultasi
yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan merger bisnis; konsultasi yang berkaitan
dengan merger dan akuisisi; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin pencari; konsultasi yang berkaitan dengan
optimasi mesin pencari untuk promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; konsultasi yang
berkaitan dengan pengembangan citra perusahaan; konsultasi yang berkaitan dengan penilaian bisnis; konsultasi yang
berkaitan dengan perencanaan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak dan layanan pengarsipan pajak;
konsultasi yang berkaitan dengan promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan strategi bisnis; konsultasi yang
berkaitan dengan studi pasar; kontrol inventaris terkomputerisasi; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan administrasi
bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang
dilakukan pada jaringan komputer global; layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan administrasi dan manajemen
personalia dan sumber daya manusia; layanan administrasi yang berhubungan dengan perjalanan bisnis; layanan administrasi
yang berkaitan dengan asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi kesehatan gigi; layanan administrasi
yang berkaitan dengan asuransi rumah, kecelakaan dan kebakaran; layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai;
layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan
pemrosesan klaim garansi; layanan administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran kartu kredit; layanan administrasi yang
berkaitan dengan pengelolaan kantong hukum; layanan administrasi yang berkaitan dengan relokasi personel; layanan
administrasi yang berkaitan dengan rencana stok karyawan; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan klien ke
pengacara; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan pasien; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan
rumah sakit; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk agen asuransi; layanan administrasi yang berkaitan
dengan rujukan untuk kontraktor bangunan umum; layanan administratif; layanan agen ekspor, bukan layanan penanganan
kargo; layanan agen ekspor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen ekspor-impor; layanan agen hubungan
masyarakat; layanan agen impor; layanan agen impor dan ekspor; layanan agen impor, bukan layanan penanganan kargo;
layanan agen impor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen informasi komersial; layanan agen perekrutan; layanan
agen produk, layanan dan perusahaan di internet; layanan agen tenaga kerja sementara; layanan akuntansi administrasi,
layanan akuntansi rental, layanan manajemen personalia, layanan bantuan dalam manajemen kegiatan bisnis; layanan amal
dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela
yang bertujuan meningkatkan kehidupan imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang
bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu; layanan amal dalam sifat mengatur dan
melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang sebelumnya dipenjara dan
keluarga mereka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan
kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk
meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek layanan masyarakat;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah
dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk
meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek
sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan
proyek-proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan
amal dalam sifat mengatur program sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan
amal dalam sifat mengatur program sukarelawan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif
lingkungan; layanan amal dalam sifat mengorganisir dan melakukan proyek layanan masyarakat yang bertujuan untuk
meningkatkan kehidupan orang-orang yang sebelumnya dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal yang sifatnya
memberikan informasi dan pertanyaan bisnis; layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program sukarela dan proyek
layanan masyarakat; layanan analisis atau konsultasi di bidang manajemen produk atau peningkatan organisasi; layanan
analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan
strategis bisnis di bidang manajemen proyek; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen
strategis; layanan analitik bisnis; layanan asosiasi yang mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang
pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang
manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bantuan dan konsultasi bisnis; layanan bantuan
dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor energi; layanan bantuan direktori telepon; layanan basis data
agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan memilih layanan dari situs web; layanan bea cukai, yaitu,
menyediakan layanan bisnis untuk membantu pelanggan dengan bea cukai/pabean dan agen/badan pemerintahan dan pihak
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berwenang lainnya dalam hal bea cukai yang terkait dengan pergerakan perdagangan sehingga kargo dapat bergerak dengan
lancar ke tujuan akhirnya; layanan benchmarking untuk keperluan manajemen bisnis; layanan berbasis langganan
menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang dapat diunduh; layanan berlangganan ke server komputer,
database, situs web, dan sumber daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis,
analisis data, dan data besar; layanan bisnis yang berkaitan dengan bidang analisis data dan data besar; layanan
berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa
bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big data); layanan berlangganan, yaitu, penyediaan
langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik
dan komunikasi lainnya; layanan bisnis; layanan bisnis dan layanan bantuan bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen
bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di bidang manajemen strategis; layanan bisnis online untuk
menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis];
layanan bisnis pemasaran multi-level, yaitu layanan jaringan bisnis; layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan
data besar (big data); layanan bisnis untuk orang lain, yaitu, kredensial individu dan para profesional di bidang manajemen
proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bisnis untuk pihak lain yang menjadi pengujian dalam
menentukan kompetensi secara profesional, yaitu, menguji, menganalisis, dan mengevaluasi tingkat pengetahuan,
keterampilan, dan kemampuan orang lain di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; layanan bisnis untuk pihak
lain, yaitu, kredensial manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek; layanan bisnis, yaitu, mencocokkan investor
swasta potensial dengan pengusaha yang membutuhkan dana; layanan bisnis, yaitu, menyediakan informasi bisnis
sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor
melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer mengenai pembelian dan penjualan
berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan bisnis, yaitu, perumusan praktik terbaik di bidang manajemen proyek,
manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan branding perusahaan; layanan distribusi di bidang pakaian; layanan
distribusi grosir untuk anggur dan minuman beralkohol; layanan distribusi grosir untuk bir; layanan distribusi grosir untuk
makanan dan minuman; layanan distribusi grosir untuk perhiasan; layanan distribusi grosir untuk produk segar; layanan
distribusi grosir untuk teh dan kopi; layanan eceran atau grosir untuk alas kaki; layanan eceran atau grosir untuk alat tulis;
layanan eceran atau grosir untuk artikel perokok; layanan eceran atau grosir untuk artikel tembakau dan perokok; layanan
eceran atau grosir untuk barang cetakan; layanan eceran atau grosir untuk barang olahraga; layanan eceran atau grosir untuk
beras; layanan eceran atau grosir untuk beras dan sereal; layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran;
layanan eceran atau grosir untuk deterjen; layanan eceran atau grosir untuk furnitur; layanan eceran atau grosir untuk gulagula, roti dan roti; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun dan tempat tidur;
layanan eceran atau grosir untuk kakao; layanan eceran atau grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan eceran atau
grosir untuk kertas dan alat tulis; layanan eceran atau grosir untuk kopi; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan
eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan eceran atau grosir untuk
makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk manisan; layanan eceran atau grosir untuk memancing; layanan
eceran atau grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan eceran atau grosir untuk mobil; layanan eceran atau grosir untuk
pakaian; layanan eceran atau grosir untuk pasta gigi; layanan eceran atau grosir untuk peralatan CCTV; layanan eceran atau
grosir untuk peralatan mandi; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran atau grosir untuk
sabun; layanan eceran atau grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan
eceran atau grosir untuk sepeda; layanan eceran atau grosir untuk sereal; layanan eceran atau grosir untuk tas; layanan
eceran atau grosir untuk tas dan kantong; layanan eceran atau grosir untuk teh; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi,
dan kakao; layanan eceran atau grosir untuk tembakau; layanan eceran atau grosir untuk tempat tidur; layanan eceran untuk
pelumas dan bensin; layanan evaluasi bisnis; layanan evaluasi merek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk
menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen
bisnis; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan
para profesional, khususnya di bidang manajemen proyek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat
secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen strategis; layanan
fotokopi; layanan ganti jendela dan pengaturan tampilan; layanan ganti jendela untuk tujuan iklan; layanan grosir penjualan
aksesoris tas, gelang, cincin; layanan grosir untuk alat bantu seks; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan
grosir untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk alat
kesehatan untuk manusia; layanan grosir untuk alat makan; layanan grosir untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan grosir untuk aparatur veteriner; layanan grosir untuk artikel kedokteran hewan; layanan grosir untuk artikel
olahraga; layanan grosir untuk artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan grosir untuk bagasi; layanan grosir untuk
bahan bakar; layanan grosir untuk barang-barang untuk berkebun; layanan grosir untuk benang; layanan grosir untuk bir;
layanan grosir untuk bor dan gergaji listrik; layanan grosir untuk cokelat; layanan grosir untuk es krim; layanan grosir untuk
game; layanan grosir untuk gula-gula; layanan grosir untuk instrumen hewan; layanan grosir untuk kakao; layanan grosir untuk
kendaraan; layanan grosir untuk komputer yang dapat dipakai; layanan grosir untuk konten yang direkam; layanan grosir untuk
kopi; layanan grosir untuk makanan laut; layanan grosir untuk makanan penutup; layanan grosir untuk minuman beralkohol;
layanan grosir untuk minuman non-alkohol; layanan grosir untuk payung; layanan grosir untuk pelana; layanan grosir untuk
pelumas; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk pemanas; layanan grosir untuk peralatan audiovisual;
layanan grosir untuk peralatan makan; layanan grosir untuk peralatan masak; layanan grosir untuk peralatan medis; layanan
grosir untuk peralatan olahraga; layanan grosir untuk peralatan pemanas; layanan grosir untuk peralatan pembekuan; layanan
grosir untuk peralatan pendingin; layanan grosir untuk peralatan sanitasi; layanan grosir untuk peralatan teknologi informasi;
layanan grosir untuk peralatan terapi fisik; layanan grosir untuk peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi;
layanan grosir untuk perangkat lunak komputer; layanan grosir untuk perangkat navigasi; layanan grosir untuk perangkat
perlindungan pendengaran; layanan grosir untuk perhiasan; layanan grosir untuk perlengkapan mandi; layanan grosir untuk
persiapan diet; layanan grosir untuk persiapan dokter hewan; layanan grosir untuk persiapan hewan dan artikel; layanan grosir
untuk persiapan wewangian; layanan grosir untuk pisau dapur; layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan
sanitasi dan persediaan medis; layanan grosir untuk senjata; layanan grosir untuk smartphone; layanan grosir untuk
smartwatches; layanan grosir untuk sorbets; layanan grosir untuk suplemen makanan; layanan grosir untuk tas; layanan grosir
untuk teh; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan grosir untuk utas; layanan grosir untuk yogurt beku; layanan
grosir yang berkaitan dengan alat bantu seks; layanan grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan
grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan alat musik; layanan grosir
yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel
kedokteran hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel menjahit; layanan grosir
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yang berkaitan dengan artikel olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel pembersih; layanan grosir yang
berkaitan dengan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan grosir yang berkaitan dengan bagasi; layanan grosir
yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura;
layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan grosir yang berkaitan dengan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan grosir yang
berkaitan dengan bahan seni; layanan grosir yang berkaitan dengan barang olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan
barang yang dipanggang; layanan grosir yang berkaitan dengan barang-barang untuk berkebun; layanan grosir yang berkaitan
dengan benang; layanan grosir yang berkaitan dengan bir; layanan grosir yang berkaitan dengan bulu; layanan grosir yang
berkaitan dengan bunga; layanan grosir yang berkaitan dengan cokelat; layanan grosir yang berkaitan dengan daging;
layanan grosir yang berkaitan dengan dekorasi meriah; layanan grosir yang berkaitan dengan es krim; layanan grosir yang
berkaitan dengan game; layanan grosir yang berkaitan dengan instalasi sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan
instrumen hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen horologis; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen
medis; layanan grosir yang berkaitan dengan kakao; layanan grosir yang berkaitan dengan kendaraan; layanan grosir yang
berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai; layanan grosir yang berkaitan dengan konten yang direkam; layanan grosir
yang berkaitan dengan kopi; layanan grosir yang berkaitan dengan mainan; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan
laut; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol;
layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman nonalkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan pakaian; layanan grosir yang berkaitan dengan payung; layanan grosir yang
berkaitan dengan pelumas; layanan grosir yang berkaitan dengan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan
pencahayaan; layanan grosir yang berkaitan dengan penutup dinding; layanan grosir yang berkaitan dengan penutup lantai;
layanan grosir yang berkaitan dengan perabot; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan earthmoving; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan
grosir yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan makan;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan masak; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan menyelam; layanan
grosir yang berkaitan dengan peralatan olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pasokan air; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan grosir yang
berkaitan dengan peralatan pendingin; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik; layanan
grosir yang berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan
grosir yang berkaitan dengan perangkat keras logam; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer;
layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat navigasi; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat perlindungan
pendengaran; layanan grosir yang berkaitan dengan perlengkapan mandi; layanan grosir yang berkaitan dengan permen;
layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan alat tulis; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan pendidikan;
layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan
persiapan diet; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan
persiapan pembersihan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan grosir yang berkaitan
dengan persiapan untuk membuat minuman; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan grosir yang berkaitan dengan pisau dapur;
layanan grosir yang berkaitan dengan produk kertas sekali pakai; layanan grosir yang berkaitan dengan produk susu; layanan
grosir yang berkaitan dengan sampah untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan senjata; layanan grosir yang
berkaitan dengan smartphone; layanan grosir yang berkaitan dengan smartwatches; layanan grosir yang berkaitan dengan
sorbets; layanan grosir yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan tas; layanan grosir
yang berkaitan dengan teh; layanan grosir yang berkaitan dengan tembakau; layanan grosir yang berkaitan dengan tempat
tidur untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan utas; layanan grosir yang berkaitan dengan yogurt beku; layanan
hubungan media; layanan husbanding adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan identitas
perusahaan; layanan iklan baris; layanan iklan dan informasi komersial yang disediakan melalui Internet; layanan iklan dan
manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau
tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung),
sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat
olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan
tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan
pemasaran secara daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan pemasaran
yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan dan promosi; layanan iklan dan promosi dan layanan informasi yang
berkaitan dengannya; layanan iklan dan promosi penjualan; layanan iklan dan publisitas; layanan iklan dan publisitas yang
disediakan melalui televisi, radio atau surat; layanan iklan digital; layanan iklan disediakan melalui Internet; layanan iklan
internet; layanan iklan pers; layanan iklan promosi; layanan iklan seluler di kendaraan; layanan iklan seluler di perangkat
telekomunikasi; layanan iklan seluler untuk orang lain; layanan iklan surat langsung yang disediakan oleh para letterhops;
layanan iklan untuk mempromosikan broker saham dan sekuritas lainnya; layanan iklan untuk mempromosikan dan
mempublikasikan pendidikan bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan terjemahan materi
pendidikan dan pengajaran ke dalam bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan karya amal orang lain; layanan iklan
untuk mempromosikan kesadaran publik akan bahaya mengemudi saat mengantuk; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik akan sindrom nefrotik dan glomerulosklerosis segmental fokal [FSGS]; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang industri seks komersial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang manfaat
berbelanja secara lokal; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan;
layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah ekonomi; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah energi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah global;
layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kebijakan publik; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah kemiskinan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah
kesehatan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesetaraan; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah lingkungan yang berkaitan dengan ekosistem laut; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah pendidikan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah politik; layanan iklan
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untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah sosial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang perdagangan manusia; layanan iklan untuk menciptakan identitas merek untuk orang lain; layanan iklan untuk
menciptakan identitas perusahaan dan merek; layanan iklan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kondisi
medis; layanan iklan untuk orang lain; layanan iklan untuk promosi barang; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan;
layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan untuk pengobatan diabetes; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian;
layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan; layanan iklan yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan iklan yang
berkaitan dengan produk pencitraan in vivo; layanan iklan yang berkaitan dengan wewangian; layanan iklan, pemasaran dan
promosi; layanan iklan, pemasaran dan publisitas; layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa
pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan informasi bisnis di bidang analitik data
yang berkaitan dengan demografi pemasaran
dan pelacakan perilaku pembelian konsumen; layanan informasi bisnis terkomputerisasi; layanan informasi bisnis untuk
perusahaan; layanan informasi direktori telepon; layanan informasi komersial dan penyediaan informasi bisnis komersial yang
disediakan dengan akses ke database komputer; layanan informasi komersial disediakan melalui Internet; layanan informasi
pasar konsumen; layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan
informasi yang berkaitan dengan masalah bisnis; layanan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan peluang karier;
layanan informasi yang berkaitan dengan periklanan; layanan intelijen kompetitif; layanan jaringan bisnis online di bidang
manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen proyek;
layanan jejaring bisnis di bidang manajemen strategis; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek; layanan
jejaring bisnis online di bidang manajemen strategis; layanan jejaring karir; layanan katalog elektronik; layanan
kesekretariatan; layanan kesekretariatan dan kependetaan; layanan kesekretariatan singkat; layanan kesekretariatan yang
disediakan oleh hotel; layanan ketenagakerjaan pegawai sementara; layanan kios makanan yang merupakan toko retail
dengan produk utama bahan makanan; layanan kliping berita; layanan komunikasi korporat; layanan konsultasi bisnis; layanan
konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan citra perusahaan; layanan konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan komunikasi
bisnis; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis di bidang fungsi manajemen sumber daya
manusia, termasuk sumber daya manusia, akuntansi, penggajian, pengarsipan pajak, dan fungsi administrasi ketenagakerjaan
dan terkait personel lainnya; layanan konsultasi bisnis terkait manajemen armada kendaraan untuk tujuan komersial; layanan
konsultasi bisnis untuk freelancer; layanan konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; layanan konsultasi bisnis untuk
perusahaan pemula; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pemrosesan data; layanan konsultasi bisnis yang
berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan
pemulihan bencana; layanan konsultasi dan konsultasi bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi;
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan
dengan layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan
konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pemasaran; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan
penempatan personel; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan
manajemen; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pengadaan barang untuk orang lain; layanan konsultasi
dan konsultasi yang berkaitan dengan perekrutan personil; layanan konsultasi dan nasehat di bidang penyediaan bisnis dari
informasi komersial dan bisnis; layanan konsultasi dan nasihat yang berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan
manajemen; layanan konsultasi dan saran yang berkaitan dengan manajemen personalia; layanan konsultasi dan strategi
bisnis; layanan konsultasi di bidang kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; layanan konsultasi di
bidang pemasaran; layanan konsultasi di bidang pemasaran Internet; layanan konsultasi di bidang pemasaran afiliasi; layanan
konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (nongovernmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations) untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola
program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan komunikasi global; layanan konsultasi manajemen bisnis yang
berkaitan dengan waralaba; layanan konsultasi pemasaran; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan konsultasi
peningkatan karier; layanan konsultasi rekrutmen staf; layanan konsultasi untuk mempersiapkan dan melakukan transaksi
komersial; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
administrasi dan manajemen hotel; layanan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuntansi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis
dan operasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan organisasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan manajemen; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemrosesan data; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan pengelolaan pusat panggilan telepon; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
penyelenggaraan bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan bisnis; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan publisitas; layanan konsultasi yang berkaitan dengan transaksi komersial; layanan
lelang disediakan di Internet; layanan lelang disediakan melalui jaringan telekomunikasi; layanan lobi komersial; layanan
logistik (manajemen bisnis dan organisasi fasilitas dan sumber daya); layanan loyalitas pelanggan dan layanan klub
pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan; layanan loyalitas pelanggan untuk tujuan
komersial, promosi dan/atau periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota untuk menebus
partisipasinya untuk poin atau hadiah; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis, yaitu, logistik rantai pasokan
dan layanan logistik terbalik; layanan manajemen hubungan pelanggan; layanan manajemen pameran dagang; layanan
manajemen rantai pasokan; layanan manajemen risiko bisnis; layanan mengelola urusan kapal di pelabuhan berupa layanan
administrasi yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kepabeanan; layanan menjawab telepon; layanan merchandising;
layanan merchandising untuk mendorong publik membeli untuk membeli barang orang lain; layanan mesin penjual otomatis;
layanan nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan nasihat yang berkaitan dengan promosi
penjualan; layanan organisasi untuk tujuan bisnis; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pakar
efisiensi bisnis; layanan pelaporan pasar; layanan pelelangan online melalui Internet; layanan peluncuran produk; layanan
pemasaran dan branding, yaitu strategi konten dan rencana komunikasi; layanan pemasaran dan promosi; layanan
pemasaran dan riset pasar; layanan pemasaran email; layanan pemasaran merek; layanan pemasaran merek media sosial
berbasis pelanggan online; layanan pemasaran online; layanan pemasaran perdagangan; layanan pemasaran promosi
menggunakan media audiovisual; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pembelian media; layanan pemberian
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nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang
manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen strategis; layanan pemesanan
agen untuk artis yang tampil; layanan pemesanan agen untuk model; layanan pemesanan eceran untuk kosmetik; layanan
pemesanan hadiah online terkomputerisasi; layanan pemesanan melalui pos; layanan pemesanan melalui pos untuk aksesori
pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori
pakaian; layanan pemesanan on-line di bidang pengambilan dan pengiriman restoran; layanan pemesanan online; layanan
pemesanan online terkomputerisasi; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang direkam
sebelumnya; layanan pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil; layanan pemesanan ritel online melalui jaringan komputer
global di bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik
yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan akselerometer.; layanan pemesanan telepon untuk orang lain;
layanan pemrosesan data di bidang kesehatan; layanan pemrosesan data di bidang penggajian; layanan pemrosesan data
elektronik yang berkaitan dengan informasi perawatan kesehatan; layanan pemrosesan data online; layanan penagihan;
layanan penagihan bisnis; layanan penagihan di bidang energi; layanan penagihan di bidang kesehatan; layanan penagihan
medis untuk dokter; layanan penagihan medis untuk rumah sakit; layanan penataan etalase untuk toko ritel; layanan pencarian
dan penempatan eksekutif; layanan pencarian data riset pasar; layanan pencarian informasi di internet dengan menggunakan
program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan
kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan pencatatan interaktif untuk digunakan dalam manajemen risiko dan kepatuhan
terhadap peraturan oleh perusahaan asuransi dan profesional di bidang medis; layanan pencocokan jaringan iklan online
untuk menghubungkan pengiklan ke situs web; layanan pencocokan pekerjaan; layanan pendaftaran hadiah; layanan
pendaftaran pengantin; layanan penelitian yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; layanan penempatan magang;
layanan penempatan pengasuh; layanan pengadaan untuk orang lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; layanan
pengamatan dan pengukuran perkembangan suatu merek merek; layanan pengambilan untuk data Internet; layanan
pengangkutan kapal adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan pengarsipan pajak; layanan
pengaturan dan pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan
pengayauan; layanan pengembangan bisnis untuk perusahaan pemula; layanan pengembangan iklan dan kampanye promosi
untuk bisnis; layanan pengindeksan dokumen; layanan pengingat janji [fungsi kantor]; layanan pengintaian pasar; layanan
pengolah kata dan mengetik; layanan pengumpulan dan otomatisasi data menggunakan perangkat lunak berpemilik untuk
mengevaluasi, menganalisis dan mengumpulkan data layanan; layanan pengumpulan data riset pasar; layanan penilaian
pasar; layanan penjadwalan janji [fungsi kantor]; layanan penjawab telepon dan penanganan pesan; layanan penjualan eceran
(atau grosir) dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada media (internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang
terhubung (belanja korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu,
topi, produk dan aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga
dan kebugaran; pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu
pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga,
tas olahraga serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membelinya secara praktis; layanan penyediaan informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan
jaringan komunikasi global; layanan penyimpanan catatan bisnis terkomputerisasi; layanan penyimpanan catatan pemegang
saham; layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pencocokan investor swasta potensial dengan pengusaha yang
membutuhkan dana; layanan perantara dan penasehat bisnis; layanan perantara komersial; layanan perantara untuk kain;
layanan perantara yang berkaitan dengan iklan; layanan perantara yang berkaitan dengan penyewaan waktu dan ruang iklan;
layanan perbandingan belanja; layanan perbandingan harga; layanan perbandingan harga di bidang perjalanan dan
penginapan untuk digunakan oleh konsumen dalam menentukan biaya transportasi dan akomodasi, yang tersedia secara
elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; layanan perbandingan harga energi; layanan perdagangan
elektronik; layanan perdagangan online yang terkait dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi
cryptocurrency; layanan perekrutan eksekutif; layanan perekrutan staf; layanan perencanaan karir, penempatan tenaga kerja,
dan informasi; layanan perencanaan media; layanan perencanaan periklanan; layanan periklanan bisnis yang berkaitan
dengan waralaba; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah
makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana
pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi
untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh
mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan
mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan periklanan untuk mempromosikan kesadaran publik di bidang
kesejahteraan sosial; layanan periklanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah medis; layanan
periklanan yang berkaitan dengan alat pencitraan in vivo; layanan periklanan yang berkaitan dengan komersialisasi produkproduk baru; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan periklanan, yaitu, mempromosikan jasa pihak lain;
layanan persiapan dan konsultasi pajak; layanan perwakilan bisnis; layanan perwakilan penjualan; layanan perwakilan
penjualan independen; layanan program loyalitas pelanggan yang mengutamakan hadiah dalam bentuk layanan pengiriman
diskon; layanan promosi; layanan promosi dan iklan; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan promosi di dalam
toko; layanan promosi ekspor; layanan promosi untuk mempublikasikan karya amal orang lain; layanan promosi untuk pihak
ketiga oleh program loyalitas pelanggan, di mana layanan loyalitas pelanggan dapat atau tidak termasuk penggunaan kartu;
layanan registrasi mobil; layanan rekrutmen dan manajemen personalia; layanan rekrutmen olahraga untuk atlet sekolah
menengah; layanan relokasi untuk bisnis; layanan resepsionis telepon; layanan riset pasar; layanan riset pasar mengenai
kebiasaan penggunaan Internet; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet dan loyalitas pelanggan;
layanan riset pasar mengenai loyalitas pelanggan; layanan riset pasar terkomputerisasi; layanan riset, riset dan analisis pasar;
layanan ritel atau grosir untuk film dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau grosir untuk mesin dan aparatus
telekomunikasi; layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan ritel atau layanan grosir untuk foto dan gambar yang
dapat diunduh; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau layanan grosir untuk
mesin, aparatus elektronik dan bagian-bagiannya; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak permainan untuk
mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan layar kristal cair; layanan
ritel atau layanan grosir untuk program permainan yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan grosiran untuk alas kaki;
layanan ritel atau layanan grosiran untuk barang cetakan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk furnitur; layanan ritel atau
layanan grosiran untuk kain tenun dan bedding; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kertas dan alat tulis; layanan ritel
atau layanan grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel atau layanan grosiran
untuk makanan dan minuman; layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel atau layanan grosiran untuk
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peralatan olahraga; layanan ritel atau layanan grosiran untuk sepeda; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tas dan
kantong; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tembakau dan barang-barang keperluan perokok; layanan ritel dan grosir
untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi,
wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan
pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan
perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu
mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk
hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray,
pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter
hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan
kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi
mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung
matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet,
linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan
minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel dan grosir yang menampilkan logam mulia dan
paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, karya seni dari logam mulia, mebel,
cermin, bingkai foto, wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut tulang, tanduk, tulang paus atau tulang mutiara
yang belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, kerang, meerschaum, kuning amber; layanan ritel disediakan melalui
jaringan komunikasi komputer; layanan ritel disediakan melalui katalog pesanan melalui pos; layanan ritel disediakan melalui
pesta di rumah; layanan ritel disediakan melalui televisi interaktif; layanan ritel disediakan oleh berbagai toko; layanan ritel
disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh department store; layanan ritel disediakan oleh hypermarket;
layanan ritel disediakan oleh kios buah; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel disediakan oleh toko ban;
layanan ritel disediakan oleh toko barang olahraga; layanan ritel disediakan oleh toko buku; layanan ritel disediakan oleh toko
bunga; layanan ritel disediakan oleh toko daging; layanan ritel disediakan oleh toko diskon; layanan ritel disediakan oleh toko
furnitur; layanan ritel disediakan oleh toko kaset; layanan ritel disediakan oleh toko kelontong; layanan ritel disediakan oleh
toko musik; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon; layanan ritel
disediakan oleh toko pengiriman; layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan; layanan ritel disediakan oleh toko permen;
layanan ritel disediakan oleh toko roti; layanan ritel disediakan oleh toko televisi; layanan ritel disediakan oleh toko-toko;
layanan ritel disediakan oleh toko-toko asap; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir; layanan ritel disediakan oleh
toko-toko suvenir online; layanan ritel disediakan oleh toko-toko tembakau; layanan ritel lilin wangi; layanan ritel melalui mesin
penjual otomatis; layanan ritel menampilkan berbagai macam barang konsumen; layanan ritel menampilkan program insentif
bonus untuk pelanggan; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan
kosmetik; layanan ritel online; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya; layanan
ritel online untuk musik digital yang dapat diunduh; layanan ritel online untuk nada dering yang dapat diunduh; layanan ritel
online yang berkaitan dengan hadiah; layanan ritel online yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel online yang berkaitan
dengan pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel online yang berkaitan dengan tas tangan;
layanan ritel untuk alas kaki; layanan ritel untuk alat bantu seks; layanan ritel untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel
untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan untuk
hewan; layanan ritel untuk alat musik; layanan ritel untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel
untuk aparatur veteriner; layanan ritel untuk artikel kedokteran hewan; layanan ritel untuk artikel menjahit; layanan ritel untuk
artikel olahraga; layanan ritel untuk artikel pembersih; layanan ritel untuk artikel yang digunakan dengan tembakau; layanan
ritel untuk bagasi; layanan ritel untuk bahan bakar; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura;
layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam
pertanian; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk bahan seni; layanan ritel untuk bantal; layanan ritel untuk
barang cetakan; layanan ritel untuk barang yang dipanggang; layanan ritel untuk barang-barang untuk berkebun; layanan ritel
untuk benang; layanan ritel untuk bir; layanan ritel untuk bor dan gergaji listrik; layanan ritel untuk bromide (fotografi); layanan
ritel untuk buku; layanan ritel untuk cokelat; layanan ritel untuk daging; layanan ritel untuk dekorasi meriah; layanan ritel untuk
ear phone; layanan ritel untuk es krim; layanan ritel untuk file musik yang dapat diunduh; layanan ritel untuk furnitur; layanan
ritel untuk gantungan kunci [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif]; layanan ritel untuk instalasi sanitasi; layanan
ritel untuk instrumen hewan; layanan ritel untuk instrumen horologis; layanan ritel untuk instrumen medis; layanan ritel untuk
jam tangan; layanan ritel untuk jam tangan pintar; layanan ritel untuk kacamata; layanan ritel untuk kain; layanan ritel untuk
kakao; layanan ritel untuk karya seni; layanan ritel untuk karya seni yang disediakan oleh galeri seni; layanan ritel untuk kaus
kaki; layanan ritel untuk kemeja; layanan ritel untuk kendaraan; layanan ritel untuk komputer yang dapat dipakai; layanan ritel
untuk konten yang direkam; layanan ritel untuk kopi; layanan ritel untuk kopi yang diproses; layanan ritel untuk mainan;
layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk makanan laut;
layanan ritel untuk manisan; layanan ritel untuk media elektronik musik yang direkam sebelumnya; layanan ritel untuk
minuman beralkohol; layanan ritel untuk minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel untuk minuman non-alkohol; layanan
ritel untuk muffler; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk pakaian luar; layanan ritel untuk pakan ternak; layanan ritel
untuk payung; layanan ritel untuk pelana; layanan ritel untuk pelumas; layanan ritel untuk pemanas; layanan ritel untuk
pencuci mulut; layanan ritel untuk penerangan; layanan ritel untuk penutup dinding; layanan ritel untuk penutup lantai; layanan
ritel untuk perabotan; layanan ritel untuk peralatan audiovisual; layanan ritel untuk peralatan golf; layanan ritel untuk peralatan
hortikultura; layanan ritel untuk peralatan konstruksi; layanan ritel untuk peralatan makan; layanan ritel untuk peralatan masak;
layanan ritel untuk peralatan medis; layanan ritel untuk peralatan memasak makanan; layanan ritel untuk peralatan menyelam;
layanan ritel untuk peralatan olahraga; layanan ritel untuk peralatan pasokan air; layanan ritel untuk peralatan pemanas;
layanan ritel untuk peralatan pembekuan; layanan ritel untuk peralatan pemindahan tanah; layanan ritel untuk peralatan
pendingin; layanan ritel untuk peralatan penyamakan matahari; layanan ritel untuk peralatan persiapan makanan; layanan ritel
untuk peralatan pertanian; layanan ritel untuk peralatan sanitasi; layanan ritel untuk peralatan teknologi informasi; layanan ritel
untuk peralatan terapi fisik; layanan ritel untuk peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel
untuk perangkat keras komputer; layanan ritel untuk perangkat keras logam; layanan ritel untuk perangkat lunak komputer;
layanan ritel untuk perangkat navigasi; layanan ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk perhiasan;
layanan ritel untuk perlengkapan mandi; layanan ritel untuk permainan; layanan ritel untuk persediaan alat tulis; layanan ritel
untuk persediaan pendidikan; layanan ritel untuk persiapan diet; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan ritel
untuk persiapan hewan dan artikel; layanan ritel untuk persiapan membuat minuman; layanan ritel untuk persiapan membuat
minuman beralkohol; layanan ritel untuk persiapan pembersihan; layanan ritel untuk persiapan perawatan hewan; layanan ritel
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untuk persiapan pewangi; layanan ritel untuk piringan hitam; layanan ritel untuk pisau dapur; layanan ritel untuk produk
hortikultura; layanan ritel untuk produk kertas sekali pakai; layanan ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk program
komputer untuk permainan yang sebelumnya telah direkam; layanan ritel untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh;
layanan ritel untuk sampah untuk hewan; layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan
medis; layanan ritel untuk senjata; layanan ritel untuk sepatu; layanan ritel untuk smartphone; layanan ritel untuk sorbets;
layanan ritel untuk stiker dan album stiker; layanan ritel untuk suplemen makanan; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk
tas dan dompet kulit; layanan ritel untuk teh; layanan ritel untuk tembakau; layanan ritel untuk tempat tidur untuk hewan;
layanan ritel untuk tutup kepala; layanan ritel untuk utas; layanan ritel untuk yogurt beku; layanan ritel yang berkaitan dengan
aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan alas kaki; layanan ritel yang berkaitan dengan alat bantu seks; layanan
ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk manusia;
layanan ritel yang berkaitan dengan alat musik; layanan ritel yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan
untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel kedokteran hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel
menjahit; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel pembersih; layanan
ritel yang berkaitan dengan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan dengan bagasi; layanan
ritel yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura;
layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel yang berkaitan dengan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan ritel yang
berkaitan dengan bahan seni; layanan ritel yang berkaitan dengan barang cetakan; layanan ritel yang berkaitan dengan
barang olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan barang yang dipanggang; layanan ritel yang berkaitan dengan barangbarang teknik; layanan ritel yang berkaitan dengan barang-barang untuk berkebun; layanan ritel yang berkaitan dengan
benang; layanan ritel yang berkaitan dengan bir; layanan ritel yang berkaitan dengan buah; layanan ritel yang berkaitan
dengan bulu; layanan ritel yang berkaitan dengan bulu tiruan; layanan ritel yang berkaitan dengan bunga; layanan ritel yang
berkaitan dengan cokelat; layanan ritel yang berkaitan dengan daging; layanan ritel yang berkaitan dengan dekorasi pesta;
layanan ritel yang berkaitan dengan es krim; layanan ritel yang berkaitan dengan file musik yang dapat diunduh; layanan ritel
yang berkaitan dengan furnitur; layanan ritel yang berkaitan dengan game; layanan ritel yang berkaitan dengan ikan; layanan
ritel yang berkaitan dengan instalasi sanitasi; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan ritel yang
berkaitan dengan instrumen horologis; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen medis; layanan ritel yang berkaitan
dengan jam tangan pintar; layanan ritel yang berkaitan dengan kain; layanan ritel yang berkaitan dengan kakao; layanan ritel
yang berkaitan dengan karya seni; layanan ritel yang berkaitan dengan kendaraan; layanan ritel yang berkaitan dengan
komputer yang dapat dipakai; layanan ritel yang berkaitan dengan konten yang direkam; layanan ritel yang berkaitan dengan
kopi; layanan ritel yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan laut; layanan ritel yang
berkaitan dengan makanan penutup; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan
dengan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan ritel yang
berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan pakan ternak; layanan ritel yang berkaitan dengan payung;
layanan ritel yang berkaitan dengan pelana; layanan ritel yang berkaitan dengan pelumas; layanan ritel yang berkaitan dengan
pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan pencahayaan; layanan ritel yang berkaitan dengan penutup dinding; layanan
ritel yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan ritel yang berkaitan dengan perabot; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan audiovisual; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan
dengan peralatan higienis untuk manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan hortikultura; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan ritel yang berkaitan
dengan peralatan mandi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan masak; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
medis; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
menyelam; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pasokan
air; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pembekuan;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemindahan tanah; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pendingin;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan persiapan
makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan sanitasi;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan ritel yang berkaitan
dengan perangkat keras logam; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan ritel yang berkaitan
dengan perangkat navigasi; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel yang
berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel yang berkaitan dengan permen; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan alat
tulis; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan pendidikan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan
ritel yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan hewan dan artikel;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk
membuat minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan ritel yang berkaitan
dengan pisau dapur; layanan ritel yang berkaitan dengan produk hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan produk
kertas sekali pakai; layanan ritel yang berkaitan dengan produk susu; layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko
makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan
sampah untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan senjata; layanan ritel yang berkaitan dengan smartphone; layanan
ritel yang berkaitan dengan sorbets; layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; layanan ritel yang
berkaitan dengan suplemen makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan tas; layanan ritel yang berkaitan dengan teh;
layanan ritel yang berkaitan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan; layanan ritel
yang berkaitan dengan tutup kepala; layanan ritel yang berkaitan dengan utas; layanan ritel yang berkaitan dengan yogurt
beku; layanan ritel yang disediakan oleh musik dan toko kaset; layanan ritel yang disediakan oleh suku cadang mobil dan toko
aksesoris; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat; layanan ritel yang disediakan oleh toko rumput, taman dan
pembibitan; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store
yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan rujukan dan penempatan pribadi; layanan sambutan telepon untuk
pihak ketiga; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan strategi komunikasi hubungan
masyarakat; layanan strategi komunikasi periklanan; layanan strategi merek; layanan tampilan merchandising bisnis; layanan
tata letak untuk tujuan periklanan; layanan telemarketing; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang
manajemen bisnis; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen proyek; layanan think tank

Halaman 321 dari 623

dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen strategis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan
ebook di bidang manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen
proyek; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen strategis; layanan toko grosir
dan eceran secara online yang menampilkan jam dinding, jam tangan dan kacamata (kacamata untuk melindungi mata atau
memperbaiki daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian, alas
kaki; layanan toko grosir dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir menampilkan alas kaki; layanan toko grosir
menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir menampilkan alat higienis untuk manusia; layanan toko grosir menampilkan
alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir
menampilkan alat makan; layanan toko grosir menampilkan alat musik; layanan toko grosir menampilkan alat persiapan
makanan; layanan toko grosir menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir
menampilkan aparatur veteriner; layanan toko grosir menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir menampilkan artikel
menjahit; layanan toko grosir menampilkan artikel pembersih; layanan toko grosir menampilkan bahan bakar; layanan toko
grosir menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir menampilkan
barang cetakan; layanan toko grosir menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko grosir menampilkan bir;
layanan toko grosir menampilkan cokelat; layanan toko grosir menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir menampilkan
es krim; layanan toko grosir menampilkan furnitur; layanan toko grosir menampilkan gula-gula; layanan toko grosir
menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir menampilkan instrumen hewan; layanan toko grosir menampilkan
instrumen horologis; layanan toko grosir menampilkan jam tangan pintar; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko
grosir menampilkan kakao; layanan toko grosir menampilkan kendaraan; layanan toko grosir menampilkan komputer yang
dapat dikenakan; layanan toko grosir menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir menampilkan kopi; layanan toko
grosir menampilkan mainan; layanan toko grosir menampilkan makanan laut; layanan toko grosir menampilkan makanan
penutup; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali pakaian untuk penggunaan eksklusif untuk olahraga dan pakaian
tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir menampilkan payung; layanan toko grosir
menampilkan pelana; layanan toko grosir menampilkan pelumas; layanan toko grosir menampilkan pemanas; layanan toko
grosir menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir menampilkan
penutup lantai; layanan toko grosir menampilkan perabotan; layanan toko grosir menampilkan peralatan audiovisual; layanan
toko grosir menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir
menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir menampilkan
peralatan masak; layanan toko grosir menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir menampilkan peralatan memasak
makanan; layanan toko grosir menampilkan peralatan menyelam; layanan toko grosir menampilkan peralatan olahraga;
layanan toko grosir menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir menampilkan peralatan pemanas; layanan toko
grosir menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir
menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir
menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko grosir menampilkan
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras komputer;
layanan toko grosir menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir menampilkan perangkat perlindungan
pendengaran; layanan toko grosir menampilkan perhiasan; layanan toko grosir menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko grosir menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir menampilkan persiapan dan artikel kedokteran
hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir menampilkan persiapan dokter hewan; layanan
toko grosir menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko
grosir menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan
toko grosir menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir
menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko
grosir menampilkan sediaan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir menampilkan senjata; layanan toko
grosir menampilkan sorbets; layanan toko grosir menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir menampilkan tas;
layanan toko grosir menampilkan teh; layanan toko grosir menampilkan tembakau; layanan toko grosir menampilkan tempat
tidur untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir menampilkan utas; layanan toko grosir
menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir online dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir online yang
menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online yang
menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan
dalam kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko
grosir online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko
grosir online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko
grosir online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko grosir online yang menampilkan benang;
layanan toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir online yang menampilkan cokelat; layanan toko grosir
online yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online
yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan
toko grosir online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen medis;
layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan jam tangan
pintar; layanan toko grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir online yang menampilkan kakao; layanan toko
grosir online yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang menampilkan kendaraan; layanan toko grosir
online yang menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir online yang menampilkan konten yang
direkam; layanan toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan mainan; layanan
toko grosir online yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan penutup; layanan
toko grosir online yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir;
layanan toko grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian;
layanan toko grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir online yang menampilkan payung; layanan
toko grosir online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang menampilkan pemanas; layanan toko grosir
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online yang menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir
online yang menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis bagi
manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir
online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan memasak makanan;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pasokan air; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan selam;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan
perangkat keras komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online
yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko
grosir online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan
perhiasan; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan
perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir online yang menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter
hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan
persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online
yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk
membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang
menampilkan produk hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir
online yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh;
layanan toko grosir online yang menampilkan sadel; layanan toko grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan;
layanan toko grosir online yang menampilkan senjata; layanan toko grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko
grosir online yang menampilkan sorbets; layanan toko grosir online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan tas; layanan toko grosir online yang menampilkan teh; layanan toko grosir online yang
menampilkan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online
yang menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir online yang menampilkan utas; layanan toko grosir yang menampilkan
artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir yang menampilkan
artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
hortikultura; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir yang
menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir yang menampilkan bahan seni; layanan toko
grosir yang menampilkan benang; layanan toko grosir yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir
yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir yang
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko
grosir yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko
grosir yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat lunak komputer;
layanan toko grosir yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir yang menampilkan perlengkapan mandi;
layanan toko grosir yang menampilkan permainan; layanan toko grosir yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko
grosir yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir yang menampilkan smartphone; layanan toko online yang
menampilkan jasa Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel online
yang produk utamanya daging; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online
yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi
suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci,
tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol,
gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh
aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel di bidang kacamata, jam tangan, perangkat
lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan
digital, dan akselerometer; layanan toko ritel menampilkan alas kaki; layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan
wanita; layanan toko ritel menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel menampilkan alat musik; layanan toko ritel
menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kecantikan
untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kesehatan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan artikel
berkebun; layanan toko ritel menampilkan artikel menjahit; layanan toko ritel menampilkan artikel untuk digunakan dengan
tembakau; layanan toko ritel menampilkan bagasi; layanan toko ritel menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel
menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan barang-barang
panggang; layanan toko ritel menampilkan benang; layanan toko ritel menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel
menampilkan es krim; layanan toko ritel menampilkan furnitur; layanan toko ritel menampilkan gula-gula; layanan toko ritel
menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel menampilkan instrumen hewan; layanan toko ritel menampilkan instrumen
horologis; layanan toko ritel menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel menampilkan jam tangan pintar; layanan toko
ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel menampilkan kain; layanan toko ritel menampilkan karya seni; layanan toko
ritel menampilkan kendaraan; layanan toko ritel menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel menampilkan
konten yang direkam; layanan toko ritel menampilkan mainan; layanan toko ritel menampilkan makanan laut; layanan toko ritel
menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel
menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan pelana; layanan toko ritel menampilkan pelumas; layanan toko ritel
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menampilkan pemanas; layanan toko ritel menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel menampilkan penutup dinding;
layanan toko ritel menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel menampilkan perabotan; layanan toko ritel menampilkan
peralatan audiovisual; layanan toko ritel menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel menampilkan peralatan
hortikultura; layanan toko ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan peralatan makan; layanan
toko ritel menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel menampilkan
peralatan memasak makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan menyelam; layanan toko ritel menampilkan peralatan
olahraga; layanan toko ritel menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko ritel menampilkan peralatan pemanas; layanan
toko ritel menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko ritel menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel
menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko
ritel menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel menampilkan
peralatan teknologi informasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel menampilkan peralatan
veteriner; layanan toko ritel menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel
menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko
ritel menampilkan perhiasan; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel menampilkan
perlengkapan pendidikan; layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis;
layanan toko ritel menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel
menampilkan persiapan hewan dan artikel; layanan toko ritel menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel
menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko ritel menampilkan persiapan wewangian; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko
ritel menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko ritel
menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel
menampilkan sandal; layanan toko ritel menampilkan senjata; layanan toko ritel menampilkan sorbets; layanan toko ritel
menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko ritel menampilkan tembakau; layanan
toko ritel menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel menampilkan utas; layanan toko ritel menampilkan yogurt beku;
layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan
untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan
toko ritel on-line yang menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan artikel menjahit; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bagasi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan bir; layanan toko ritel on-line yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
es krim; layanan toko ritel on-line yang menampilkan furnitur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan instalasi sanitasi;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan karya seni; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan laut; layanan
toko ritel on-line yang menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel on-line yang menampilkan manisan; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan payung; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan penutup dinding; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan perabotan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan higienis untuk manusia;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan
pasokan air; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
peralatan pembekuan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan
tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persediaan pendidikan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan pewangi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan,
pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk
utama peralatan CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online
dengan produk utamanya daging; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas
kaki; layanan toko ritel online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan
untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan aparatur
veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel
kebersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan
artikel olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel
online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan
makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang menampilkan barang
cetakan; layanan toko ritel online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko ritel online yang
menampilkan benang; layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat; layanan toko ritel online yang menampilkan file
musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film
dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko ritel online yang
menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko ritel online yang
menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan
kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel online yang
menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel online yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang
menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio,
amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem hiburan
rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya; layanan toko ritel online yang menampilkan
minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel online
yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang
menampilkan nada dering yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan pelana; layanan toko ritel online
yang menampilkan pelumas; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online
yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel online
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yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan penyamakan
matahari; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan selam; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel
online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer;
layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat
perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan
perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan
persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel
online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan;
layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel online yang menampilkan produk hortikultura;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko ritel online yang menampilkan produk
kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan produk susu; layanan toko ritel online yang
menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan sampah untuk hewan;
layanan toko ritel online yang menampilkan senjata; layanan toko ritel online yang menampilkan smartphone; layanan toko ritel
online yang menampilkan sorbets; layanan toko ritel online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel online
yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan teh; layanan toko ritel online yang menampilkan tembakau;
layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan tutup
kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan toko ritel online yang menampilkan yogurt beku; layanan
toko ritel untuk mainan (alat permainan); layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; layanan toko ritel untuk
nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; layanan toko ritel untuk sediaan farmakologis untuk perawatan kulit;
layanan toko ritel untuk tisu pembersih pra-dibasahi; layanan toko ritel yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan
toko ritel yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang
menampilkan batu bara; layanan toko ritel yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel yang
menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan, peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital
genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing
untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel yang menampilkan pakan
ternak; layanan toko ritel yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko ritel yang menampilkan perangkat
navigasi; layanan toko ritel yang menampilkan produk susu; layanan toko ritel yang menampilkan smartphone; layanan toko
ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya;
layanan transkripsi medis [fungsi kantor]; layanan transkripsi panggilan konferensi; layanan untuk analisa data besar (big
data); layanan untuk menjual alas dudukan kloset dari tekstil; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan
manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan
manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba yang
menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam pengoperasian, pengaturan dan
pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; layanan wawancara untuk perekrutan
personil; layanan yang terdiri dari pendaftaran, transkripsi, komposisi, kompilasi atau sistematisasi komunikasi tertulis dan
pendaftaran; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba;
layanan-layanan perekrutan tenaga kerja, layanan-layanan relokasi; management kantor; manajemen Sumber Daya Manusia;
manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen administrasi outsourcing untuk perusahaan; manajemen
administrasi rumah sakit; manajemen basis data; manajemen basis data terkomputerisasi; manajemen biaya; manajemen
biaya medis; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen bisnis; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi;
manajemen bisnis agen dan broker asuransi berdasarkan outsourcing; manajemen bisnis agensi sastra; manajemen bisnis
apartemen; manajemen bisnis atlet profesional; manajemen bisnis bandara; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa
apartemen; manajemen bisnis dan layanan konsultasi; manajemen bisnis dan mengelola studio audio atau video; manajemen
bisnis dan pemasaran merek untuk bisnis dan individu; manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman;
manajemen bisnis di bidang pembuatan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis di bidang pengangkutan kapal atas
nama orang lain; manajemen bisnis diskotik; manajemen bisnis eceran on-line yang terkomputerisasi; manajemen bisnis
fasilitas parkir mobil; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis
hotel untuk orang lain; manajemen bisnis kamp musim panas; manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis musisi;
manajemen bisnis orang-orang olahraga; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis pemain musik; manajemen bisnis
penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan; manajemen bisnis perusahaan dalam
industri pengangkutan kapal; manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen bisnis program penggantian untuk
orang lain; manajemen bisnis pusat konferensi; manajemen bisnis restoran; manajemen bisnis restoran untuk orang lain;
manajemen bisnis rumah sakit; manajemen bisnis sementara; manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman
pertunjukan; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen bisnis studio film;
manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance; manajemen bisnis
untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah
raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam renang, outlet grosir dan ritel; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi
kantor; manajemen bisnis, administrasi dan layanan informasi; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa
pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang
dan/atau jasa-jasa; manajemen catatan keuangan; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi bisnis
dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan dengan permainan golf; manajemen dan administrasi bisnis kapal; manajemen
dan kompilasi database terkomputerisasi; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen file bisnis; manajemen file
bisnis terkomputerisasi; manajemen file pajak; manajemen file pusat; manajemen file pusat terkomputerisasi; manajemen file
terkomputerisasi; manajemen hotel untuk orang lain; manajemen informasi bisnis; manajemen informasi bisnis, yaitu,
pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen informasi usaha,
yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik terkait analitik
usaha sehubungan dengan proses pembayaran, autentikasi dan pelacakan; manajemen kantor yang terkomputerisasi;
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manajemen komersial; manajemen layanan pelanggan; manajemen logistik pengiriman barang; manajemen merek;
manajemen model bisnis; manajemen penjualan; manajemen penjualan real estat; manajemen persediaan; manajemen
persediaan di bidang bahan kimia; manajemen persediaan suku cadang dan komponen untuk produsen dan pemasok;
manajemen persediaan terkomputerisasi; manajemen personalia; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen
pusat panggilan telepon untuk orang lain; manajemen register terkomputerisasi; manajemen reputasi bisnis dan layanan
peningkatan; manajemen risiko bisnis; manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
manajemen stok terkomputerisasi; manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan pemula; manajemen usaha yang
berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan;
manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; melacak dan
memantau fluktuasi harga bensin untuk orang lain untuk keperluan audit akun; melacak dan memantau konsumsi energi untuk
orang lain untuk keperluan audit akun; melakukan lelang; melakukan lelang virtual interaktif; melakukan pameran dagang;
melakukan pameran dagang di bidang mobil; melakukan penelitian dan studi pasar; melakukan penelitian dan studi
pemasaran; melakukan penelitian dan survei bisnis; melakukan penilaian bisnis; melakukan program penghargaan insentif
karyawan; melakukan studi di bidang hubungan masyarakat; melakukan studi kelayakan bisnis; melakukan studi kelayakan
ekonomi; melakukan studi kelayakan komersial; melakukan studi pasar; melakukan studi pasar dan analisis pasar; melakukan
studi pasar yang melibatkan jajak pendapat; melakukan studi pemasaran; melakukan studi pemasaran dan analisis pasar;
melakukan survei bisnis; melakukan survei online; melakukan survei pasar; melakukan survei riset bisnis dan pasar;
melakukan survei riset manajemen bisnis online; melakukan survei riset pasar; melakukan, mengatur dan mengatur pameran
dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; melelang dan membalikkan layanan lelang; memantau
laporan kredit konsumen dan memberikan peringatan tentang segala perubahan di dalamnya untuk tujuan bisnis;
memasarkan barang dan jasa orang lain; memasarkan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; membantu
dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu
penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk memungkinkan mereka
mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya; membantu dalam pengelolaan
urusan bisnis atau fungsi komersial dari perusahaan industri atau komersial; membantu orang lain dalam menyiapkan dan
mengajukan aplikasi untuk mendapatkan izin usaha; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang
dan konsultasi pemasaran; memberikan bantuan administrasi ke apotek untuk mengelola inventaris obat; memberikan
bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian peralatan pemrosesan data yaitu, komputer, mesin tik, mesin teleks
dan mesin kantor sejenis lainnya; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan dalam
pengelolaan kegiatan bisnis; memberikan bantuan dalam pengelolaan perusahaan industri atau komersial; memberikan
bantuan di bidang komersialisasi produk; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak
waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam
kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka
kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan di bidang
organisasi bisnis; memberikan bantuan di bidang promosi bisnis; memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; memberikan informasi bisnis dalam kesempatan kerja kepada orang yang membutuhkan [layanan
amal]; memberikan informasi bisnis dan pemasaran; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan
informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi
blockchain dan mata uang virtual; memberikan informasi bisnis gigi melalui situs web; memberikan informasi bisnis melalui
Internet; memberikan informasi bisnis melalui jaringan komputer global; memberikan informasi bisnis melalui situs web;
memberikan informasi bisnis untuk organisasi amal; memberikan informasi bisnis untuk organisasi kemanusiaan; memberikan
informasi dan saran kepada konsumen mengenai pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; memberikan informasi dan
saran komersial untuk konsumen; memberikan informasi di bidang manajemen waktu; memberikan informasi di bidang
pemasaran; memberikan informasi di bidang solusi bisnis berkelanjutan global; memberikan informasi direktori bisnis melalui
jaringan komputer global; memberikan informasi direktori telepon melalui jaringan komunikasi global; memberikan informasi
kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi ketenagakerjaan; memberikan informasi ketenagakerjaan kepada orang yang membutuhkan [layanan
amal]; memberikan informasi ketenagakerjaan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial kepada
konsumen; memberikan informasi komersial melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial yang berkaitan
dengan perusahaan; memberikan informasi komersial yang berkaitan dengan perusahaan di bidang manajemen perjalanan
dan industri perjalanan; memberikan informasi konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa; memberikan informasi
melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil; memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan
informasi mengenai penjualan komersial dari perangkat lunak komputer; memberikan informasi pemasaran bisnis;
memberikan informasi pemasaran melalui situs web; memberikan informasi pengembangan bisnis dan saran kepada para
profesional keuangan; memberikan informasi perbandingan tarif hotel; memberikan informasi perekrutan melalui jaringan
komputer global; memberikan informasi produk konsumen; memberikan informasi produk konsumen melalui Internet;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan informasi produk konsumen yang
berkaitan dengan laptop; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan
informasi produk konsumen yang berkaitan dengan produk makanan atau minuman; memberikan informasi statistik untuk
tujuan bisnis atau komersial; memberikan informasi tentang analisis atau hasil untuk kecenderungan menonton program
televisi; memberikan informasi tentang mempromosikan dan menerbitkan prangko perdagangan; memberikan informasi
tentang penerbitan kupon distribusi; memberikan informasi tentang penggunaan kartu hadiah; memberikan informasi tentang
produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan informasi terkait dengan
perekrutan personel; memberikan informasi terkait layanan relokasi karyawan; memberikan informasi terkait perekrutan
tenaga kerja; memberikan informasi terkait persiapan pajak; memberikan informasi terkait persiapan pajak dan layanan
pengarsipan pajak; memberikan informasi untuk layanan iklan dan publisitas; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan
untuk tujuan iklan; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan kode diskon loyalitas
pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan
konsultasi pemasaran di bidang media sosial; memberikan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan
pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang
pertanian; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; memberikan saran bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan saran dan informasi bisnis
dan komersial; memberikan saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan manajemen aset cryptocurrency;
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memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis komersial; memberikan saran di bidang efisiensi
bisnis; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan saran produk konsumen; memberikan
saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan
laptop; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan saran yang berkaitan
dengan analisis kebiasaan pembelian konsumen; memberikan saran yang berkaitan dengan metode dan teknik penjualan;
memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; memberikan saran yang berkaitan dengan
pemasaran produk kimia; memelihara catatan dan file medis pasien; memelihara catatan dan file riwayat medis pribadi;
memelihara daftar breed ternak; memelihara daftar memorabilia olahraga dan karya seni; memelihara daftar penilai kejuruan
profesional; memelihara daftar ras anjing; memelihara file dan catatan mengenai kondisi medis individu; memelihara pendaftar
teknisi kedirgantaraan bersertifikat; memelihara registrasi profesional teknis medis bersertifikat; memelihara registri informasi;
memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi;
memfasilitasi pertukaran dan penjualan layanan dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi;
memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; memperbarui dan memelihara informasi dalam pendaftar;
memperbarui materi iklan; mempersiapkan penggajian; mempromosikan barang dan jasa dengan cara mengoperasikan pusat
perbelanjaan komprehensif secara online; mempromosikan barang dan jasa gigi orang lain; mempromosikan barang dan jasa
lainnya melalui penawaran diskon ketersediaan terbatas melalui suatu jaringan komunikasi elektronik daring; mempromosikan
barang dan jasa orang lain; mempromosikan barang dan jasa orang lain
melalui kupon, diskon, iklan, penghargaan dan
insentif yang dihasilkan sehubungan dengan
penggunaan kartu kredit dan debit, tautan
elektronik ke situs web pedagang dan pengecer; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan
video di internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; mempromosikan barang dan jasa
orang lain dengan membagikan kupon, kartu perdagangan dan kartu keanggotaan; mempromosikan barang dan jasa orang
lain dengan mendistribusikan materi iklan melalui berbagai metode; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kegiatan olahraga; mempromosikan barang dan jasa
orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kompetisi olahraga; mempromosikan
barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan program
penghargaan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan menyiapkan dan menempatkan iklan di majalah elektronik;
mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui Internet dan
jaringan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi skema insentif penjualan dan promosi
yang melibatkan perangko perdagangan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui infomersial; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan
komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan komputer global; mempromosikan
barang dan jasa orang lain melalui program kartu diskon; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui program
pelanggan pilihan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui skema kartu loyalitas imbalan; mempromosikan barang
dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan
melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya;
mempromosikan dan melakukan pameran dagang; mempromosikan desain orang lain dengan menyediakan portofolio online
melalui situs web; mempromosikan karya seni orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan kepentingan bisnis para profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan
kepentingan bisnis pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis akuntan profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis analis keuangan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis dari serikat kredit yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis investor yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri farmasi yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri gula dan kue yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari
industri kapal pesiar yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dari industri kimia yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis para profesional dari industri ortopedi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri perawatan kesehatan yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri rekaman
musik yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para
profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis pemilik merek dagang yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis perencana acara khusus yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman pertunjukan yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman visual yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis tim sepak bola yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial seniman yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis; mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang
peduli dengan bidang manajemen strategis; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen
bisnis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan kesadaran publik di bidang
manajemen strategis; mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan penggunaan energi dari turbin angin untuk pertanian; mempromosikan penggunaan energi surya untuk
pertanian; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan dan menebus poin pembelian dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan
poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui acara promosi;
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mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui bahan cetak; mempromosikan penjualan barang dan jasa
orang lain melalui kontes dan program pemberian insentif; mempromosikan penjualan barang-barang mode melalui artikel
promosi di majalah; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan langsung; mempromosikan
penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain;
mempromosikan serangkaian film untuk orang lain; mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya.; memproses dokumen registrasi garansi untuk orang lain; memproses
pertanyaan telepon tentang barang dan jasa yang diiklankan; memproses, dan mengoperasikan informasi dalam pendaftar;
memulai panggilan telepon untuk orang lain; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen bisnis;
memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen proyek; memverifikasi dan memantau kredensial
individu di bidang manajemen strategis; menampilkan iklan untuk orang lain; menangani amplop; mencari data dalam berkas
komputer untuk pihak lain; mencocokkan sukarelawan terampil dengan organisasi nirlaba; menempatkan iklan untuk orang
lain; menerbitkan dan memperbarui teks iklan; mengadakan acara bisnis; mengadakan pameran dagang untuk profesional
industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial; mengatur berlangganan media untuk pihak lain, menjual
musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan; mengatur dan melakukan acara pemasaran; mengatur dan
melakukan acara penjualan untuk orang lain dari ternak dan ternak terdaftar dan komersial; mengatur dan melakukan acara
penjualan untuk ternak; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan acara promosi; mengatur dan
melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur dan melakukan lelang; mengatur dan melakukan lelang Internet;
mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui komputer dan jaringan telekomunikasi; mengatur dan
melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui telepon seluler; mengatur dan melakukan lelang real estat; mengatur dan
melakukan lelang telepon; mengatur dan melakukan lelang telepon dan televisi; mengatur dan melakukan lelang televisi;
mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
dan pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran pameran
dagang; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan melakukan
pasar loak; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan
interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; mengatur
dan menyelenggarakan acara-acara khusus keperluan bisnis; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk
tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan
bisnis dan periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur
dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain; mengatur iklan di bioskop; mengatur kontrak iklan dan promosi untuk
pihak ketiga; mengatur kontrak iklan untuk orang lain; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan
barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; mengatur kontrak, untuk orang
lain, untuk penyediaan layanan; mengatur langganan ke buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke buku untuk
orang lain; mengatur langganan ke buku, surat kabar atau komik; mengatur langganan ke buku, ulasan, surat kabar atau buku
komik untuk orang lain; mengatur langganan ke jurnal elektronik untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan Internet
untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telekomunikasi untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan
telematika, telepon atau komputer untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telepon untuk orang lain; mengatur
langganan ke media informasi untuk orang lain; mengatur langganan ke paket informasi untuk orang lain; mengatur langganan
ke paket media untuk orang lain; mengatur langganan ke publikasi online untuk orang lain; mengatur langganan ke saluran
televisi untuk orang lain; mengatur langganan koran untuk orang lain; mengatur langganan koran, majalah dan buku untuk
orang lain dan menyediakan informasi yang berhubungan dengannya; mengatur langganan publikasi online untuk orang lain,
untuk jurnal elektronik, untuk media informasi, untuk paket media, untuk jasa telekomunikasi untuk orang lain; mengatur
langganan publikasi untuk orang lain; mengatur langganan surat kabar, majalah dan buku untuk pihak lain dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; mengatur langganan untuk publikasi orang lain; mengatur langganan untuk ulasan untuk
orang lain; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial; mengatur
pelelangan; mengatur pembelian kolektif; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam
energi yang dapat diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengatur perkenalan bisnis; mengatur transaksi
komersial, untuk orang lain, melalui toko online; mengatur transaksi perdagangan dan kontrak komersial; mengatur transaksi
perdagangan online; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan
acara-acara untuk tujuan bisnis; mengaudit tingkat utilitas untuk orang lain; mengelola komputerisasi data; mengembangkan
dan mengoordinasikan proyek sukarela untuk organisasi amal; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; mengetik;
mengetik informasi ke komputer; mengetik singkat; menghimpun basis data kompouter untuk mengirimkan, menampilkan dan
menyimpan transaksi, identifikasi dan informasi keuangan; mengiklankan barang dan jasa dari vendor online melalui panduan
online yang dapat dicari; mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa perawatan gigi;
mengoperasikan platform belanja komparatif online untuk vendor barang dan jasa gigi; mengorganisasikan pameran dan
pengujian barang-barang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan bursa kerja;
mengorganisir dan melakukan lelang amal untuk tujuan penggalangan dana amal; mengorganisir dan melakukan pameran
dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang, acara dan pameran
untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan program sukarela untuk organisasi amal; mengorganisir dan
melakukan proyek layanan masyarakat untuk organisasi amal; mengumpulkan pilihan penyedia layanan agar memungkinkan
pihak lain dengan mudah melihat dan memilih layanan ini dari situs web; menjawab telepon untuk pelanggan yang tidak
tersedia; menulis curriculum vitae untuk orang lain; menulis resume untuk orang lain; menyalin dokumen; menyediakan
administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti
jompo untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan
manajemen fasilitas panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas
penitipan anak; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk anak-anak yang membutuhkan
dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk orang
tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas perumahan; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo untuk orang tua atau orang cacat;
menyediakan administrasi bisnis dan pengelolaan fasilitas perumahan untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang
yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan pengelolaan fasilitas perumahan untuk orang tua atau orang cacat;
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menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan waralaba; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan
pembeli barang dan jasa; menyediakan dan menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
menyediakan dan menyewakan ruang iklan di internet; menyediakan database komputer online dan database online yang
dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa,
museum, galeri seni, dan ruang budaya dan sosial lainnya; menyediakan direktori informasi komersial on-line di Internet;
menyediakan dokumentasi transportasi untuk orang lain [layanan administrasi]; menyediakan dukungan memulai manajemen
bisnis untuk bisnis lain; menyediakan fasilitas online untuk live streaming video dari acara-acara promosi; menyediakan
fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; menyediakan fasilitas online yang menampilkan komentar
pengguna mengenai organisasi bisnis, penyedia layanan, dan sumber daya lainnya; menyediakan informasi bisnis kepada
pengusaha-pengusaha melalui jaringan-jaringan komunikasi-komunikasi elektronik dan seluler; menyediakan informasi bisnis
melalui sebuah basis data yang dapat dicari dan melalui jaringan komputer global; menyediakan informasi direktori bisnis
untuk kemudahan transaksi bisnis untuk pihak ketiga melalui situs web; menyediakan informasi direktori komersial melalui
Internet; menyediakan informasi gigi di bidang e-commerce; menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam
presentas-presentasii kepada para pengusaha, semua yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan informasi penjualan
barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan informasi perbelanjaan; menyediakan informasi
tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi tentang manajemen
penjualan; menyediakan informasi tentang penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk
atau menyediakan jasa; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan informasi tentang toko yang
dapat menggunakan kupon (termasuk kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari layanan uang elektronik; menyediakan
informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai administrasi, -mengenai kegunaan
kantor; menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer; menyediakan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; menyediakan layanan administrasi kursus akademik untuk institusi akademik; menyediakan layanan administrasi
kursus akademik yang berkaitan dengan pendaftaran kursus online; menyediakan layanan berlangganan musik online;
menyediakan layanan direktori informasi bisnis, melalui jaringan komputer global; menyediakan layanan informasi direktori
komersial online; menyediakan layanan konsultasi bisnis di bidang perjalanan bisnis untuk mengembangkan dan
mengimplementasikan solusi yang disesuaikan untuk manajemen perjalanan dan pengeluaran biaya klien, yaitu, sumber
pemasok udara (penerbangan) dan hotel strategis (strategic air and hotel supplier sourcing), pemesanan perjalanan elektronik,
manajemen dan penggantian pengeluaran biaya, manajemen pertemuan/rapat dan layanan konsultasi terkait perjalanan bisnis
lainnya; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan
pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan layanan konsultasi di bidang solusi bisnis
berkelanjutan global; menyediakan layanan lelang online; menyediakan layanan manajemen sumber daya manusia dan
perekrutan untuk orang lain; menyediakan layanan penelitian kuesioner dan informasi tentang hasil penelitian kuesioner;
menyediakan manajemen bisnis dan bantuan operasional untuk bisnis komersial; menyediakan manajemen bisnis untuk
organisasi amal; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi kemanusiaan; menyediakan panduan iklan online yang
dapat dicari; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan peringkat pengguna
untuk tujuan komersial atau periklanan; menyediakan program kontes dan penghargaan insentif yang dirancang untuk
mengenali, memberi penghargaan dan mendorong individu dan kelompok yang terlibat dalam pengembangan diri, pemenuhan
diri, amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan
serta berbagi produk kerja kreatif; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial; menyediakan program
loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; menyediakan
program penghargaan insentif pelanggan; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyediakan ruang pada
perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa; menyediakan situs web
(website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan
pengguna lain; menyediakan staf pendukung kantor sementara; menyelenggarakan pameran dagang virtual secara online;
menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk tujuan komersial
atau iklan; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau pameran-pameran
untuk tujuan bisnis atau iklan; menyelenggarakan, mengatur dan melakukan lelang; menyewakan waktu iklan di media
komunikasi; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruang untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan luar
ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur pameran dagang
(trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan
mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan komersial; menyortir dan menyunting informasi dalam basis data
komputer; menyusun dan memberikan informasi statistik untuk keperluan bisnis atau komersial; menyusun data dalam
database komputer; menyusun indeks informasi menggunakan teknologi blockchain; menyusun indeks informasi untuk tujuan
komersial atau iklan; merchandising produk; merchandising produk untuk orang lain; minimarket; model layanan agen
perekrutan; nasehat manajemen; nasihat yang berhubungan dengan manajemen bisnis dan pengoperasian klub kebugaran
dan kesehatan; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga; negosiasi dan kesimpulan transaksi
komersial untuk pihak ketiga melalui sistem telekomunikasi; negosiasi kontrak bisnis untuk orang lain; negosiasi kontrak
dengan pembayar perawatan kesehatan; negosiasi kontrak iklan; negosiasi kontrak yang berkaitan dengan pembelian dan
penjualan barang; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik; online manpower
recruitment and outsourcing; operasional bisnis pusat perbelanjaan dan mal perbelanjaan; optimasi situs web; optimisasi
mesin pencari untuk promosi penjualan; order melalui surat; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program
komputer; organisasi acara periklanan; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi
dan periklanan; organisasi bisnis dan / atau jasa konsultasi operasional berdasarkan analisis data; organisasi dan manajemen
program insentif; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; organisasi dan manajemen program loyalitas
pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan
pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik; organisasi dan
manajemen program pembeli yang sering insentif; organisasi dan manajemen skema loyalitas kartu diskon; organisasi dan
melakukan presentasi produk; organisasi kompetisi untuk keperluan periklanan atau usaha; organisasi lelang Internet;
organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang; organisasi pameran
dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial; organisasi
pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran
dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan;
organisasi pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; organisasi pameran
untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pengundian hadiah untuk tujuan iklan; organisasi peragaan busana
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untuk tujuan komersial; organisasi peragaan busana untuk tujuan promosi; organisasi program loyalitas pelanggan untuk
tujuan komersial, promosi atau iklan; organisasi skema loyalitas dan insentif; organisasi skema loyalitas pelanggan;
organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema
insentif penjualan dan promosi; organisasi, operasi dan pengawasan skema loyalitas dan insentif; organisasi, operasi dan
pengawasan skema loyalitas pelanggan; orientasi merek; outlet toko ritel yang menjual kacamata, kacamata pelindung
dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian,
perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk
melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai,
pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; pameran dagang; pekerjaan dan layanan informasi ketenagakerjaan; pekerjaan
kantor secara umum tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan
barang untuk orang lain; pelacakan volume penjualan untuk orang lain; pelaksana studi pemasaran; pelaksanaan, pengaturan,
dan pengelolaan pameran dagang yang terkait dengan kosmetik; pelelangan; pelelangan kendaraan; pelelangan online;
pelelangan properti; pemantauan efektivitas periklanan; pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan
bisnis; pemasaran; pemasaran acara; pemasaran afiliasi; pemasaran bangunan yang kosong; pemasaran basis data;
pemasaran dalam rangka penerbitan perangkat lunak; pemasaran di bidang jasa medis; pemasaran internet; pemasaran katakata melalui mulut; pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; pemasaran langsung; pemasaran
layanan ritel pihak lain melalui situs jaringan online; pemasaran media sosial; pemasaran melalui telepon seluler,
perlengkapan seluler lainnya, dan melalui internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token), voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; pemasaran online; pemasaran produk; pemasaran promosi; pemasaran real estat;
pemasaran rujukan; pemasaran toko; pemasaran yang ditargetkan; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar; pemasaran,
studi pasar dan analisis pasar; pembacaan meter air untuk tujuan penagihan; pembacaan meter gas untuk tujuan penagihan;
pembacaan meter utilitas untuk tujuan penagihan; pembaharuan dan pemeliharaan data dalam pusat data komputer;
pembelian barang dan jasa untuk bisnis lain; pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan, yaitu,
menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pembuatan dan pembaruan materi
iklan; pembuatan materi iklan; pembukuan; pembukuan untuk transfer dana elektronik; pemeriksaan pajak; pemesanan
layanan daring terkomputerisasi untuk barang umum dan barang konsumsi umum; pemesanan layanan jasa daring
terkomputerisasi untuk pihak lain dari barang umum dan barang konsumsi umum; pemodelan untuk iklan atau promosi
penjualan; pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pemrosesan administratif klaim garansi; pemrosesan
administratif pesanan pembelian dalam kerangka layanan yang disediakan oleh perusahaan mail-order; pemrosesan data dan
manajemen file; pemrosesan data otomatis; pemrosesan data terkomputerisasi; pemrosesan pesanan administratif;
pemrosesan pesanan pembelian secara online yang terkomputerisasi elektronik; penagihan; penahanan biaya; penasihat
bisnis dan layanan informasi; penataan etalase toko; penawaran lelang online untuk orang lain; penayangan iklan (ad serving),
yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian dan pemilihan layanan eksekutif; pencarian data
dalam file komputer untuk orang lain; pencarian data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer;
pencarian sponsor; pencarian sponsor untuk kompetisi berkuda; penciptaan merek; pendaftaran komunikasi tertulis dan data;
pendaftaran pengembalian kunci; penelitian bisnis profesional; penelitian dan analisis bisnis; penelitian dan analisis di bidang
manipulasi pasar; penelitian dan survei bisnis; penelitian di bidang manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian
di bidang manajemen proyek, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan
bisnis; penelitian konsumen; penelitian pemasaran; penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan
analisis preferensi konsumen; penelitian periklanan; penelitian untuk tujuan bisnis; penelusuran dari barang dan jasa dari
pihak lain melalui sistem on-line komputer; penempatan dan rekrutmen personel; penempatan karir; penempatan kerja;
penempatan kerja dan personel; penempatan pegawai; penempatan pegawai sementara; penempatan produk cetakan dalam
amplop (surat langsung); penempatan staf; penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon
diskon elektronik) untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan
untuk ditukar dengan barang atau jasa; penerbitan stempel perdagangan; penerbitan teks iklan; penerbitan, kliring dan
pengelolaan kartu poin; penerbitan, pembayaran dan pengelolaan kartu poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan
barang dan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa;
penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan produk
atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya; penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk
mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan
yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga pembelian barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau
jasa atau ditawarkan untuk diskon dan pemyediaan informasi terkait dengannya; penerbitan, penukaran, dan pengelolaan
kartu hadiah royalti akumulatif; penerbitan, perantara penerbitan dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis
akumulasi poin dan kartu diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; penetapan biaya siklus hidup; pengadaan jasa untuk keperluan lain
(pemesanan barang dan jasa untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk
bisnis orang lain); pengadaan kontrak untuk orang lain; pengadaan kontrak untuk orang lain yang berkaitan dengan penjualan
barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang dan jasa; pengarsipan dokumen atau pita magnetik [fungsi kantor]; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan
pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi komersial, perdagangan
dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dagang kosmetik; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan
komersial atau periklanan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan promosi; pengaturan peragaan busana untuk tujuan
promosi; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce;
pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce);
pengaturan, pengerjaan, promosi dan pengawasan skema loyalitas pelanggan; pengaturan, pengoperasian dan pengawasan
skema loyalitas, skema insentif, skema insentif promosi dan penjualan; pengawasan persediaan; pengecer toko serba ada;
pengeceran dari barang (dalam arti apapun); pengelolaan akun penjualan; pengelolaan bisnis kompleks kolam renang;
pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan data informasi kesehatan untuk pengguna komputer; pengelolaan
file yang terkomputerisasi; pengelolaan file yang terkomputerisasi oleh output dari data yang disimpan secara elektronik;
pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan iklan banner berbayar; pengelolaan laporan bisnis; pengelolaan periklanan;
pengelolaan program insentif hotel untuk orang lain; pengelolaan resiko bisnis; pengembangan artikel iklan; pengembangan
bisnis; pengembangan dan implementasi strategi pemasaran untuk orang lain; pengembangan kampanye komunikasi di
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bidang hubungan masyarakat; pengembangan kampanye promosi; pengembangan konsep periklanan dan pemasaran;
pengembangan proses untuk analisis dan implementasi rencana strategi dan proyek manajemen; pengembangan strategi
bisnis; pengembangan strategi dan konsep pemasaran; pengembangan strategi komunikasi di bidang hubungan masyarakat;
pengiklanan penjualan melalui elektronik; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail
advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising); pengiklanan penyewaan properti liburan untuk orang
lain; pengindeksan web untuk tujuan komersial; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; pengindeksan web untuk
tujuan periklanan; pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga;
pengolah kata; pengolah kata terkomputerisasi; pengolahan data; pengolahan kata; pengoperasian usaha situs komunitas di
Internet; pengoptimalan lalu lintas situs web; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk
tujuan komersial dan periklanan; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengujian
kepribadian untuk keperluan rekrutmen; pengujian kepribadian untuk pemilihan personel; pengujian merek; pengujian
psikometri untuk pemilihan personil; pengujian untuk menentukan keterampilan kerja; pengujian untuk menentukan
kompetensi kerja; pengujian untuk menentukan kompetensi profesional; pengumpulan dan analisa data dan statistik riset
pasar; pengumpulan data dan analisis statistikal; pengumpulan data untuk studi pasar; pengumpulan informasi berkaitan
dengan analisis pasar; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan informasi melalui database komputer;
pengumpulan informasi riset pasar; pengumpulan informasi untuk studi pasar; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; pengumpulan, kompilasi sistematisasi informasi ke dalam database komputer;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis dan informasi yang disimpan dalam database komputer;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk tujuan
komersial atau periklanan; penilaian bisnis; penjawab telepon; penjualan alat jahit, yaitu, jarum jahit, benang, penggaris untuk
pola, buku skizze untuk menggambar design secara eceran; penjualan busana muslim melalui internet / online; penjualan
eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran dan grosir
sampo; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan eceran kendaraan bermotor dan suku cadang
kendaraan bermotor; penjualan hijab melalui internet / online; penjualan lagu secara digital melalui jaringan online; penjualan
lukisan; penjualan ritel dan grosir busa pencuci wajah; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan ritel dan grosir parfum;
penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; penjualan ritel dan grosir produk kebersihan; penjualan ritel dan grosir
sampo; penjualan seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil melalui internet /
online; penjualan spareparts kendaraan bermotor; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung;
penulisan kolom publisitas; penulisan skrip untuk tujuan periklanan; penulisan teks publisitas; penulisan teks publisitas dan
iklan; penyajian barang-barang untuk keperluan retail; penyalinan dokumen; penyaluran contoh-contoh produk untuk pihak
lain; penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesori busana,
perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam dan perhiasan, sehingga
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; penyatuan, untuk kepentingan
orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web dalam jaringan komunikasi
global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; penyebaran
bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk digunakan sebagai laman
web pada internet; penyebaran iklan; penyebaran iklan dan materi iklan [selebaran, brosur, selebaran, dan sampel];
penyebaran iklan dan materi iklan melalui internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran iklan melalui jaringan
komunikasi on-line; penyebaran iklan untuk orang lain; penyebaran iklan untuk orang lain melalui Internet; penyebaran iklan
untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line; penyebaran iklan untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel,
internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional dan lokal; penyebaran informasi bisnis barang dan jasa pihak
lain melalui jaringan komputer lokal dan global; penyebaran informasi bisnis dan komersil; penyebaran materi iklan [selebaran,
brosur, dan barang cetakan]; penyebaran materi iklan dan promosi; penyebaran materi iklan melalui pos; penyebaran materi
iklan secara online; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi pemasaran; penyedia informasi
statistik; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya manusia dan pusat kebugaran,
yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan pusat kebugaran untuk
menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan laporan; penyediaan
bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan bantuan bisnis
operasional untuk perusahaan; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barang-barang dalam
media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan dan penyewaan materi publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan;
penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan materi publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan ruang iklan luar
ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan dan penyewaan ruang iklan luar ruang; penyediaan
dan penyewaan ruang iklan, terutama di internet; penyediaan direktori informasi komersil secara online melalui internet;
penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan
fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi barang atau produk seperti gadget dan elektronik untuk dapat diakses
konsumen bertujuan untuk komersial; penyediaan informasi bisnis; penyediaan informasi bisnis dan komersial dan semua
layanan tersebut di atas disediakan online dari jaringan komputer global, internet atau komputer database; penyediaan
informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi bisnis terkait dengan pariwisata; penyediaan informasi dan layanan
konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan informasi di
bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi di bidang manajemen proyek; penyediaan informasi
di bidang manajemen strategis; penyediaan informasi komersial; penyediaan informasi komersial dari database online;
penyediaan informasi komersial melalui Internet; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan produk konsumen
melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi konsumen untuk orang lain tentang transportasi, perjalanan dan
penginapan, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyediaan informasi
kontak bisnis antara pembeli dan penjual instrumen keuangan dalam bentuk menghubungkan pembeli dan penjual aset
keuangan; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis melalui
Internet; penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah atau buku
melalui Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai penjualan
dan urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan komersial; penyediaan
informasi mengenai penjualan produk; penyediaan informasi pada penjualan komoditi; penyediaan informasi penjualan, bisnis,
periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi perdagangan komersial
dari database online; penyediaan informasi perdagangan luar negeri; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan
komersial; penyediaan informasi riset pasar; penyediaan informasi statistik bisnis; penyediaan informasi tentang dunia Kerja,
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Bisnis melalui situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan kupon diskon (termasuk kupon elektronik); penyediaan
informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi terkait penjualan barang dagangan dan peringkat
penjualan; penyediaan informasi usaha pada penyediaan dari jasa; penyediaan informasi yang berhubungan dengan harga
dan penjual produk; penyediaan informasi yang berkaitan dengan studi pasar; penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan
penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa penelitian pasar dan informasi; penyediaan jasa penjualan
eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa perbandingan harga online; penyediaan jasa
publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos
yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan
untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang
berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan
perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat
pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan konten teks,
data, gambar, audio, video, dan multimedia pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar,
melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan
laporan pemasaran; penyediaan laporan usaha untuk orang lain terkait penjualan produk dan jasa orang lain; penyediaan
layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak; penyediaan layanan
riset dan informasi pasar; penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar
daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang
dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar
online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; penyediaan pasar
online untuk pembeli dan penjual karbon dioksida dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi.;
penyediaan pasar online untuk penjual barang
dan/atau jasa; penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa;
penyediaan ruang iklan; penyediaan ruang iklan dalam majalah; penyediaan ruang iklan dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; penyediaan ruang iklan di jaringan komputer global; penyediaan ruang iklan di majalah; penyediaan
ruang iklan di majalah, surat kabar dan majalah; penyediaan ruang iklan di media elektronik; penyediaan ruang iklan di surat
kabar; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang iklan, waktu dan media, yaitu,
penyewaan ruang iklan dan waktu iklan di media komunikasi; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk
mengiklankan barang dan jasa; penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan informasi yang
menampilkan barang-barang dan jasa-jasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet; penyediaan tempat pasar online
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); penyediaan ulasan, penilaian, dan rekomendasi
pengguna di hotel dan akomodasi sementara lainnya untuk daftar keperluan komersil melalui situs web; penyediaan vouchervoucher belanja untuk kepentingan promosi; penyeleksi barang-barang dan usaha memperoleh barang-barang untuk individu
dan bisnis; penyelenggaraan acara untuk tujuan komersial/promosi dan publisitas; penyelenggaraan analisis bisnis survei riset
pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan
pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk
keperluan bisnis dan promosi; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
komersial; penyelenggaraan riset pasar; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan; penyelenggaraan
survei riset pemasaran; penyelidikan bisnis, evaluasi, penilaian ahli, informasi dan penelitian; penyelidikan dan penyelidikan
bisnis; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan informasi mengenai sistem stempel perdagangan,
kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus; penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan
terbaru; penyewaan bahan publikasi dan pemasaran; penyewaan bahan publisitas; penyewaan materi pemasaran;
penyewaan materi publikasi; penyewaan mesin dan peralatan kantor; penyewaan mesin fotokopi; penyewaan mesin kantor;
penyewaan mesin penjual otomatis; penyewaan mesin tik dan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik, mesin fotokopi dan
pengolah kata; penyewaan papan iklan; penyewaan papan iklan [papan iklan]; penyewaan papan iklan digital [papan iklan];
penyewaan peralatan kantor; penyewaan peralatan kantor di fasilitas kerja bersama; penyewaan peralatan publisitas;
penyewaan publikasi dan materi presentasi pemasaran; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan dan materi iklan;
penyewaan ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan di Internet untuk iklan pekerjaan; penyewaan ruang iklan di situs
web; penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan pada media komunikasi; penyewaan tanda untuk tujuan iklan;
penyewaan waktu iklan di bioskop; penyewaan waktu iklan di media komunikasi; penyimpanan data dan pemrosesan data;
penyortiran surat, penanganan dan penerimaan [fungsi kantor]; penyusunan laporan keuangan; penyusunan statistik untuk
tujuan bisnis atau komersial; perantara / grosir / eceran baterai sekunder litium; perantara bisnis dan layanan konsultasi di
bidang penjualan produk; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi yang
berhubungan dengannya; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui Internet; perbandingan harga
peringkat akomodasi; perdagangan barang; perdagangan barang dan jasa yang terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk
orang lain yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni, penyediaan pasar online kepada penjual dan
pembeli barang dan jasa; perdagangan batubara; perdagangan eceran komputer bekas; perdagangan mineral; perdagangan
online; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan, kupon, kartu akumulasi poin, kartu manfaat
diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan pengelolaan pedagang, anggota kartu poin untuk
promosi penjualan; perekrutan pegawai sementara; perekrutan personel maskapai; perekrutan personel penerbangan, staf
darat teknis dan staf darat non-teknis; perekrutan staf teknis; perekrutan tenaga kerja; perencanaan bisnis strategis;
perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep
media dan iklan; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; perencanaan dan pelaksanaan pameran
dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan komersial atau iklan; perencanaan manajemen bisnis; perencanaan periklanan;
perencanaan perusahaan; perencanaan strategi pemasaran; perencanaan strategis bisnis; perencanaan suksesi bisnis;
perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media; perencanaan,
pengembangan dan implementasi strategi pemasaran; periklanan; periklanan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan
komputer lokal dan global; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; periklanan dan pemasaran; periklanan melalui
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gambar berjalan; periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster,
papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan pemasaran langsung; periklanan situs bisnis; periklanan,
pemasaran dan mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara menyediakan peralatan foto dan video di
acara-acara khusus; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkerjaan pramuniaga yang berhubungan dengan penjualan barang
dari pihak lain melalui sistem on-line komputer; perkiraan dan analisis ekonomi; pernerbitan, pengelolaan, kliring poin
(termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; persewaan kios penjualan; persewaan mesin tik; persiapan bahan publikasi; persiapan dan analisis laporan
keuangan untuk bisnis; persiapan dan penyediaan laporan pasar; persiapan dan penyusunan laporan dan informasi bisnis dan
komersial; persiapan dan presentasi tampilan audio visual untuk tujuan periklanan; persiapan dan realisasi rencana dan
konsep media dan iklan; persiapan dokumen yang berkaitan dengan perpajakan; persiapan evaluasi ahli dan laporan yang
berkaitan dengan masalah bisnis; persiapan iklan dan materi promosi dan pemasaran untuk orang lain; persiapan iklan khusus
untuk orang lain; persiapan iklan untuk orang lain; persiapan inventaris terkomputerisasi; persiapan kampanye iklan; persiapan
laporan analisis pasar; persiapan laporan bisnis; persiapan laporan dan studi pasar; persiapan laporan komersial; persiapan
laporan pajak; persiapan laporan pajak penghasilan; persiapan laporan pemasaran; persiapan materi promosi dan
merchandising untuk orang lain; persiapan milis; persiapan pajak; persiapan pajak penghasilan; persiapan penggajian;
persiapan presentasi audiovisual untuk digunakan dalam iklan; persiapan resume untuk orang lain; persiapan slip upah;
persiapan statistik bisnis; persiapan survei bisnis; persiapan survei opini publik; persiapan survei pemasaran; persiapan,
produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; pertanyaan bisnis; pertanyaan/informasi bisnis; pertukaran
tenaga kerja; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara para pemberi pengaruh (influencer) media
sosial dan para pelaksana perniagaan (business); perwakilan, agen dan mengatur iklan online di jaringan komputer;
perwakilan, agen dan mengatur penyediaan ruang untuk iklan barang dan jasa; pesanan pembelian secara on-line di bidang
pengiriman makanan; positioning merek; posting tagihan; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel;
presentasi barang melalui media komunikasi untuk keperluan pengecer; presentasi perusahaan dan barang serta layanan
mereka di Internet; presentasi perusahaan di Internet dan media lainnya; presentasi produk kepada publik; presentasi produk
keuangan di media komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi semua jenis produk dalam segala bentuk komunikasi untuk
penjualan eceran; produksi bahan iklan; produksi dan distribusi iklan radio dan televisi; produksi film iklan; produksi iklan;
produksi iklan radio; produksi iklan radio dan televisi; produksi iklan televisi; produksi iklan televisi, radio dan online; produksi
iklan, yaitu, produksi bahan iklan; produksi infomersial; produksi materi iklan dan iklan; produksi program teleshopping;
program pemberian insentif berupa asuransi jiwa dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai
sasaran yang ditetapkan; promosi acara hiburan; promosi acara pihak lain; promosi atas undian berhadian, kompetisikompetisi dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; promosi
barang dan jasa dianggap sebagai sponsor untuk acara olahraga; promosi barang dan jasa pihak lain melalui internet; promosi
barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer dan komunikasi; promosi barang dan jasa untuk orang lain dengan
mendistribusikan kupon, melalui skema kartu imbalan loyalitas, melalui program kartu diskon, melalui administrasi penjualan
dan skema insentif promosi yang melibatkan stempel perdagangan, dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan
kartu kredit, melalui acara promosi , melalui distribusi bahan cetakan dan kontes promosi; promosi barang-barang dan jasajasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan secara online dan komprehensif; promosi dan iklan dalam segala jenis
dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk; promosi jasa keuangan dan asuransi, atas nama pihak ketiga;
promosi kepentingan komersial profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang
disediakan oleh asosiasi kepada para anggotanya; promosi komersial untuk pihak ketiga; promosi konser (untuk pihak lain);
promosi online jaringan komputer dan situs web; promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi penjualan
melalui program loyalitas pelanggan; promosi penjualan menggunakan media audiovisual; promosi penjualan pada titik
pembelian atau penjualan, untuk orang lain; promosi penjualan untuk orang lain dengan menggunakan kartu pengguna
istimewa; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; promosi penjualan
untuk orang lain melalui skema stempel perdagangan; promosi penjualan untuk pihak ketiga; promosi penjualan untuk pihak
lain; promosi penjualan yang berhubungan dengan kecantikan; promosi periklanan (sponsor); promosi persoalan-persoalan
kesehatan, masyarakat dan kelestarian lingkungan; promosi secara daring (online); promosi usaha; promosi, iklan, dan
pemasaran situs web online; proses administrasi klaim asuransi; proses administrasi pesanan; proses administrasi pesanan
pembelian; proses administrasi pesanan pembelian yang dilakukan melalui telepon atau komputer; proses administrasi
pesanan pembelian yang terkomputerisasi; proses dan verifikasi data yang terkomputerisasi; providing information on the use
of point cards; providing information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; providing
local products for the purchase of overseas customers (opposite direct purchasing of domestic goods); provision of business
data; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi atas teks publisitas; publikasi bahan dan teks publikasi;
publikasi bahan publikasi; publikasi barang cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi materi cetak
untuk tujuan periklanan; publikasi materi publikasi online; publikasi naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan pemasaran;
publisitas dan layanan promosi penjualan; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa; publisitas
dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa yang tersedia secara online; publisitas iklan industri dan
komersial; publisitas, layanan promosi dan pemasaran yang berkaitan dengan kendaraan; pusat perbelanjaan; radio, televisi,
iklan daring (online); recruitment and management of trading stamp, coupon, point accumulation type card franchise,
member; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan hak; rekayasa ulang proses bisnis; rekrutmen dan manajemen
stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; rekrutmen pegawai; rekrutmen personel
manajemen tingkat tinggi; rekrutmen personel penerbangan; rekrutmen staf kantor; rekrutmen staf lapangan bandara;
rekrutmen staf pendukung kantor; rencana karir; riset atau analisis pemasaran; riset bisnis dan pemasaran; riset dan analisis
pemasaran; riset dan penelitian pasar; riset dan penelitian pemasaran; riset pasar; riset pasar dengan polling pendapat; riset
pasar dilakukan dengan menggunakan basis data komputer; riset pasar untuk tujuan periklanan; riset pemasaran dengan
menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan;
ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian layanan hiburan; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian pakaian;
rujukan medis; rujukan pengacara; salah satu dari layanan yang disebutkan di atas disediakan secara online dari basis data
komputer, jaringan informasi dan / atau Internet; saran akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; saran akuntansi yang
berkaitan dengan persiapan pajak; saran akuntansi yang berkaitan dengan persiapan pengembalian pajak; saran bisnis yang
berkaitan dengan pemasaran; saran bisnis yang berkaitan dengan pemasaran strategis; saran bisnis yang berkaitan dengan
periklanan; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; saran dan
bantuan manajemen bisnis; saran dan informasi bisnis; saran dan konsultasi bisnis; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan
waralaba; saran dan konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak; saran untuk bisnis; saran yang berkaitan dengan
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manajemen dan organisasi bisnis; saran yang berkaitan dengan persiapan pajak; segmentasi (pembagian) dan profilisasi data
pasar; seleksi pegawai menggunakan tes psikologi; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer,
jaringan informasi dan/atau internet; show room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; showroom penjualan kendaraan
bermotor; sistemasi informasi ke dalam database komputer; sistematisasi dan kompilasi informasi untuk digunakan dalam
database; sistematisasi data dalam database pusat; sistematisasi data ke dalam basis data komputer; sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus,
kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan telepon dan / atau
komputer online; skema keanggotaan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah
dan kartu diskon untuk tujuan pembuatan konsep, pengkreasian, proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan,
pengaturan, promosi dan pengawasan; sponsor promosi acara atletik; sponsor promosi acara budaya; sponsor promosi acara
gaya hidup; sponsor promosi acara hiburan; sponsor promosi acara hiburan sosial; sponsor promosi acara kuliner; sponsor
promosi acara musik; sponsor promosi acara olahraga; sponsor promosi acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen;
sponsor promosi acara olahraga motor; sponsor promosi acara pelatihan kebugaran; sponsor promosi acara penggalangan
dana amal; sponsor promosi atlet olahraga; sponsor promosi balap mobil; sponsor promosi balapan kapal motor; sponsor
promosi balapan mobil; sponsor promosi balapan sepeda; sponsor promosi bisnis pemula; sponsor promosi dari industri
pakaian intim; sponsor promosi dari kontes video untuk siswa; sponsor promosi dari pembalap mobil; sponsor promosi klinik
dan lokakarya tenis; sponsor promosi kompetisi dansa hip hop; sponsor promosi kompetisi permainan video; sponsor promosi
konser musik; sponsor promosi liga olahraga; sponsor promosi lomba perahu layar; sponsor promosi organisasi yang
mempromosikan pengelolaan dan pelestarian lingkungan; sponsor promosi pameran dagang; sponsor promosi pameran seni;
sponsor promosi pertandingan tinju; sponsor promosi ras berkuda; sponsor promosi ras katamaran; sponsor promosi taman
hiburan; sponsor promosi tim olahraga; sponsor promosi turnamen bowling; sponsor promosi turnamen golf kejuaraan;
sponsor promosi turnamen memancing; sponsor promosi turnamen pertandingan polo; sponsor promosi turnamen skateboard;
stan penjualan kue-kue; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman; stan penjualan roti-roti; steno; strategi
media sosial dan konsultasi pemasaran; strategi pemasaran interaktif; strategi pemasaran konten; studi bisnis dan pemasaran;
studi jajak pendapat pasar; studi kelayakan bisnis; studi kelayakan komersial; studi pasar; studi pasar tentang kebiasaan
penggunaan Internet dan loyalitas pelanggan; studi pasar terkait dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; studi
pasar untuk tujuan periklanan; studi pemasaran; studi penelitian pasar; sumber daya manusia; supermarket; supermarket
peralatan dan perlengkapan pertukangan; supplier; survei opini publik; survei pasar; survei pasar, analisis dan penelitian;
survei pasar, analisis dan studi; survey bisnis dan pasar; tagihan medis; tagihan telepon; tata buku; tax-free shops of
cosmetics and medicine; tes psikologis untuk pemilihan personil; toko; toko alat kesehatan; toko bangunan; toko busana
muslim; toko eceran; toko eceran bahan bangunan; toko elektronik; toko grosir; toko grosir online dan layanan toko ritel online
yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko hijab; toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah belah,
teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur,
perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu
atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis, meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi
malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasurkasur, cermin, meja, tempat payung; toko online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko online dan
offline untuk barang-barang selam; toko penjualan alat-alat rumah tangga; toko penjualan barang elektronik baik secara online
ataupun secara langsung; toko peralatan dan perlengkapan pertukangan; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko
retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko ritel online dalam bidang
pakaian; toko roti; toko seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil; toko spareparts
dan akesoris kendaraan; toko swalayan; toko yang menjual botol-botol minuman; toko yang menjual emas dengan kadar
kemurnian 99.99; toko yang menjual minuman; toko yang menjual perhiasan; toko yang menjual perhiasan emas; toko-toko;
toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan
barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin
pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan
melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi
bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan
saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat
makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi
listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih
perlengkapan dan peralatan kopi; transaksi komersial secara online; transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi
program komputer; transaksi komersial yang dapat dilakukan secara daring (online); transkripsi; transkripsi komunikasi [fungsi
kantor]; transkripsi komunikasi yang direkam; transkripsi pesan; transkripsi stenografis; wawancara untuk riset pasar kualitatif;
wawancara untuk tujuan riset pasar===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040336
: 16/06/2021 00:25:24
:
: M ARIS ACHMAD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.GELATIK BLOK A3 NO.1 RT.002/06 PERUMAHAN WALIKOTA SUKAPURA ,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14140
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PARENDE TUJUH TUJUH SOP AYAM KAMPUNG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: KUNING, HITAM, HIJAU TUA, MERAH, DAN PUTIH
: 43

740

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; rumah
makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040337
: 16/06/2021 00:47:11
:
: KARTIWA

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

540 Etiket

: Kp. Pinggirsari RT. 001/RW. 002, Kelurahan Pinggirsari, Kecamatan Arjasari,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat
: Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M
: AFJ Counselors At Law, Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor
(207 B-C) Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VCRL
: merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 25
: ===BAJU DARI KULIT; Baju renang; Busana Muslim; Celana jeans; Hijab; Ikat Kepala; Manset untuk lengan kemejas
(pakaian); Pashmina; Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pici (Kopiah); Selempang pastor;
Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Tali pengikat penutup kaki; Tudung kepala (Pakaian); alas kaki; alas kaki khusus untuk
olahraga; baju olah raga; baju pelindung; baju rajut; baju tidur; band leher [bagian dari pakaian]; bulu [pakaian]; celana; celana
panjang; celana pendek; celemek [pakaian]; dasi; gaun; gaun pesta; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jas; jilbab; jubah;
jubah mandi; kamisol; kancing untuk sepatu bola; kaos; kaos kaki; kaos t shirt; kemeja; kemeja kancing; kerah [pakaian];
kerudung [pakaian]; korset [pakaian dalam]; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; kotak saku; kutang wanita;
lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; manset; mantel; pakaian; pakaian berbahan denim; pakaian dalam; pakaian kulit
imitasi; pakaian linen; pakaian seragam; pakaian ski; pakaian untuk bayi; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki dan tutup
kepala; paku golf; pelindung kaki; pelindung matahari [headwear]; pelindung tumit untuk sepatu; penghangat leher; piyama;
ponco; rok; rompi; sandal; sandal pelindung kaki; sari; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu bot *; sepatu hak tinggi; seragam;
seragam dinas; seragam perawat; singlet; syal; syal leher [muffler]; syal pashmina; togas; topi matahari; topi pelindung; topi
pet [tutup kepala]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040338
: 16/06/2021 01:05:56
:
: Silviana Widjaja

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Madrasah I / 3, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kibble
: butiran makanan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, ungu, abu -abu, dan putih.
: 9
: ===Aplikasi seluler yang dapat diunduh yang digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan audio, video dan
multimedia termasuk teks, data, gambar, audio, video dan file audiovisual.; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk aplikasi
seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan mencari informasi lainnya; Piranti lunak komputer
untuk memudahkan para penggunadalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data,
dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna
untuk melakukan transaksi keuangan; Software aplikasi komunikasi melalui internet; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk
perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat
lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat
lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk
transmisi komunikasi elektronik.; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi ponsel pintar yang dapat
diunduh [perangkat lunak]; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi yang dapat
diunduh; monitor untuk hewan peliharaan; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler;
perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar;
perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna
melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan
basis data; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk komunikasi data medis antara fasilitas
medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop
untuk memfasilitasi komunikasi antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan, dan pasien; perangkat lunak yang
berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi perawatan medis kolaboratif antara fasilitas medis, dokter,
perawat, pelatih kesehatan dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk merekam

540 Etiket

Halaman 335 dari 623

data medis; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk pelacakan dan pemeliharaan rencana
kesehatan dan perawatan; platform berbasis website dan aplikasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040339
: 16/06/2021 01:29:59
:
: LILI YUSNITA

540 Etiket

: WATER GARDEN BH.3 NO.7, GRAND WISATA, RT.003, RW.010, DESA
LAMBANGJAYA, KEC. TAMBUN SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT , Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat
: Irene Yosephine S.H.,M.H
: IYS & Partners Law office Jalan Gamelan Blok A no. 5, Kelurahan Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: THIRTY DEGREE + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===Celana; Jubah; Pakaian Tidur; Pakaian dinas seragam; Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian yang terbuat dari bahan
berlapis; Sarung; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; celana
jeans untuk anak; celana panjang; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita;
celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana untuk anak-anak; celana
untuk wanita; dasi; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; jaket [pakaian]; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos
oblong pria; kaos oblong wanita; kemeja; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kimono; kombinasi [pakaian];
legging [celana panjang]; mantel; pakaian; pakaian dalam; pakaian dalam pria; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit;
pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian kerja; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar
untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian olah raga; pakaian santai; pakaian
seragam; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak-anak;
pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki,
celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; piyama; ponco; rok; rok celana; rompi; sarung
tangan; sarung tangan [pakaian]; sepatu; seragam; setelan celana untuk wanita; singlet; syal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040340
: 16/06/2021 01:31:57
:
: LILI YUSNITA

540 Etiket

: WATER GARDEN BH.3 NO.7, GRAND WISATA, RT.003, RW.010, DESA
LAMBANGJAYA, KEC. TAMBUN SELATAN, BEKASI, JAWA BARAT , Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat
: Irene Yosephine S.H.,M.H
: IYS & Partners Law office Jalan Gamelan Blok A no. 5, Kelurahan Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: THIRTY DEGREE + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3
: ===Bedak padat untuk rias wajah; Kosmetik menggunakan bahan alami; Krim pembersih (kosmetik); Lip tint (pewarna bibir);
Losion untuk wajah; Pemerah bibir; Produk perawatan kulit; Sabun; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun penghilang
bau badan; Sampo; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner &
astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan antikeringat.; amber [parfum]; aromatik [minyak esensial]; bedak wajah kosmetik; busa pembersih; celak mata; kertas untuk
menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara,
pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik;
krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim pemutih kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
losion kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; lotion untuk keperluan kosmetik; masker
kecantikan; minyak aromatik; minyak esensial aromatik; minyak untuk parfum dan aroma; minyak wangi; pelembab bibir;
pembersih wajah; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; pewarna kosmetik; produk perawatan tubuh dan perawatan
kecantikan; sabun deodoran; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sediaan fumigasi [parfum];
sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik untuk wajah dan
tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan pembersih wajah; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan kecantikan; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan
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mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari,
kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu
pembersih wajah; wangi-wangian===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040341
: 16/06/2021 05:34:32
:
: TONI CONG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ir. H. Juanda No. 53 Rt. 003 Rw. 004 Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota
Bekasi, Jawa Barat, 17141
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BAZAR FURNITURE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU TUA, BIRU MUDA, DASAR PUTIH
: 35
: ===supermarket; toko swalayan; toko-toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040342
: 16/06/2021 06:15:28
:
: Kris Budiman

540 Etiket

540 Etiket

: Jalan Cibubur VIII, RT. 008 RW. 009, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota
Jakarta Tmur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13720., Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13720
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat Keemasan/Golden Brown
: 3
: ===Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu,
tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen,
balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu,
sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Bantal
mata mengandung pengharum; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka,
bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar,
shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun
krim detergent dan detergent bubuk .; Bibit parfum; Cairan Esensi; Cairan atau zat untuk menghilangkan lemak, minyak, dan
kotoran; Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cologne bayi; Deodorant stick; Dispenser
pengharum ruangan; Dupa yang disemprotkan; Esens and minyak yang mudah menguap; Esens rambut; Esensi untuk
keperluan kosmetik; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik;
Isi ulang untuk dispenser pengharum ruangan listrik; Kolonye; Krim dan minyak untuk berjemur; Krim kulit berminyak; Krim
pelembab kulit beraroma; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Lembaran
kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Linen untuk
menghilangkan minyak wajah; Masker wajah untuk kuli berminyak; Minyak bayi; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak
sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran;
Minyak untuk mandi, garam untuk mandi; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak yang mudah
menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion
dan krem untuk badan dan kulit; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette;
Pelet (Minyak); Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pewangi badan
(kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan;
Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan
wewangian; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun mandi, deodoran; Sabun penghilang bau
badan; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa
untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan,
gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk
batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan perlengkapan
mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaansediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh,
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pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan
pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pembersih karpet; Semprotan untuk keperluan pribadi
yang tidak mengandung obat; Senyawa wewangian; Tabir surya yang disemprot; Tissue wangi basah; Tisu deodoran; Tisu
yang diresapi dengan wangi-wangian; air linen beraroma; air parfum; air toilet yang mengandung minyak ular; air wangi;
amber [parfum]; ambergris [parfum]; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial]; aromatik untuk keperluan rumah
tangga; bahan parfum dan perasa/aroma; batu keramik beraroma; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang];
bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk wangi; bubuk wangi
untuk keperluan kosmetik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik
[e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok
elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial,
digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cologne setelah bercukur; colognes, parfum dan kosmetik; dasar untuk
parfum bunga; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran
tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran
untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi;
deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk
ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; deterjen yang
disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; eau de parfum; eau de toilette; ekstrak aromatik; ekstrak bunga
[parfum]; ekstrak untuk parfum; esens pemutih; esens perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esens untuk kulit; esens
wajah; esensi badian; esensi halus; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian;
esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [minyak esensial]; esensi yang dapat
dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; fumigasi dupa untuk kamar
wewangian; garam mandi beraroma; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel mandi, krim dan minyak; gel, semprotan,
mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk dispenser
aroma ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang aroma untuk reed diffusers; kayu
wangi; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kerucut pinus beraroma; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada
pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk
binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion
tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk
mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik tidak mengandung obat,
perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata,
bibir dan kuku; krim aromaterapi; krim tubuh beraroma; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak dan
susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan
untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion, krim, pelembab,
minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion aromaterapi; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kulit dan
tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion wangi [sediaan toilet]; mandi minyak untuk
perawatan rambut; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda,
krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning
matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kulit berbentuk losion dan semprotan;
masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; membersihkan dan
melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; mint untuk wewangian; minyak Kolonyo; minyak
after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi;
minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa
canina untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak
esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan
binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk
beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap
makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan industri;
minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan
pribadi; minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial
untuk penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak
kasturi [wewangian]; minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak
kutikula; minyak lavender; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik;
minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi
tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak
mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak memperbaiki rambut; minyak non-obat; minyak parfum; minyak
parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari
[kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak
penyamakan matahari; minyak peppermint [wewangian]; minyak perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh;
minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak pohon teh; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang
aring; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak
terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan
toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak
wajah; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak, losion dan susu semua
untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit;
minyak-minyak sari kosmetika; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel;
parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de
Cologne dan aftershaves; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelicin dan
pengharum pakaian yang akan di setrika; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbasis kimia
bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses
manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan hidrokarbon; pembersih karpet dengan pewangi;
pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga;
pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi;
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pengharum ruangan; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan
minyak; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka, kapas dan tisu yang
diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; perasa kue [minyak esensial]; perasa
makanan [minyak esensial]; perasa makanan disiapkan dari minyak esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk
digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk tembakau; perawatan kulit dalam bentuk
semprotan; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak
kayu birch; pewangi rambut; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; produk dan sediaan untuk rambut dan
perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk wewangian;
produk wewangian yaitu kolonye; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; sabun beraroma;
sabun deodoran; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran
kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang
tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran
dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan
lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo
kering; sachet aroma untuk bantal mata; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum;
sachet untuk linen wangi; sediaan aromaterapi; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat
pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan
mandi]; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar
tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa
murni; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan untuk
menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan pewangi udara untuk
kamar mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan
gigi; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari;
semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan dengan pengharum untuk
ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kamar beraroma; semprotan kulit topikal untuk
keperluan kosmetik; semprotan linen beraroma; semprotan menjadi alat bantu penata rambut; semprotan mulut tanpa obat;
semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan
penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma;
semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; stik untuk menyebarkan
aroma; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya
dalam bentuk losion dan semprotan; terpene [minyak esensial]; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan
kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; vanillin sintetis [wewangian]; wangi-wangian;
wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wangiwangian; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk
digunakan dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk
penggunaan pribadi; wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian,
minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian,
wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021040343
: 16/06/2021 06:18:25
:
: Erman Putra

540 Etiket

: Jalan Sungai Lareh, RT. 001 RW. 005, Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto
Tangahm Kota Padang, Sumatera Barat, 25176., Kota Padang, Sumatera Barat,
25176
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kandis Raya
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040344
: 16/06/2021 06:19:34
:
: Aditya Muslim

540 Etiket

: Jalan Raya Socah, Socah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, 69161., Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur, 69161
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOBAT GURUN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040345
: 16/06/2021 06:27:57
:
: DWI ARFA ERIK FUSTAJI

540 Etiket

: Jalan SUBAKASTOWO 36, RT 003/RW 001, Kel/Desa TAMBAKBAYAN, Kecamatan
PONOROGO, Kabupaten PONOROGO, Provinsi JAWA TIMUR, kodepos: 63411,
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, 63411
: Mohammad Isrok S.H., M.H.,
: M. Isrok dan Rekan Perumahan Joyogrand Blok E1 Nomor 19 Malang, Jawa Timur
65114

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Heta Heto
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: coklat muda, merah, merah muda, hitam, putih
: 25
: ===Baju Hangat untuk anak-anak; Jaket anak-anak; Jas anak-anak; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaos anak-anak; Pakaian
Bawahan untuk anak-anak; Rompi anak-anak; alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki untuk anak-anak; baju tidur empuk untuk
bayi; bodysuits untuk anak-anak; celana panjang untuk anak-anak; celana pendek bayi; kain oto untuk anak-anak; kain tadah
liur bayi; kaus kaki; kaus kaki anak-anak; kaus kaki untuk bayi; pakaian; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam untuk bayi;
pakaian renang untuk anak-anak; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian, alas kaki, tutup kepala; penutup
kepala; piyama bayi; piyama untuk anak-anak; sandal untuk anak-anak; sepatu; sepatu balet; sepatu bot untuk anak-anak;
sepatu dan sepatu bayi; sepatu untuk anak-anak; sweater bayi; topi untuk bayi; tutup kepala anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021040346
: 16/06/2021 06:29:37
:
: R. Rangga Satria Wicaksono

540 Etiket

: Jalan Kecubung No. 15, Ciheuleut, RT. 001 RW. 008, Kelurahan Baranangsiang,
Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, 16143., Kota Bogor, Jawa Barat,
16143
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: coocibox
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Biru
: 37
: ===Bengkel kendaraan pencucian kendaraan; Jasa binatu; Jasa instalasi kamar kecil, perlengkapan dan peralatan dapur dan
cucian; Jasa laundry sepatu, jasa cuci sepatu, reparasi dan restorasi sepatu; Jasa membersihkan sofa; Jasa membersihkan
tempat tidur; Jasa pembersihan dompet; Jasa pembersihan helm; Jasa pembersihan pakaian; Jasa pembersihan sepatu; Jasa
pembersihan tas; Jasa pembersihan topi; Jasa pencucian gorden; Jasa pencucian kendaraan; Jasa perbaikan dan
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pembersihan permata dan perhiasan; Jasa service tas dan sepatu; Layanan binatu dengan bahan kimia tanpa penggunaan
air; Membersihkan kasur bayi; Membersihkan kereta bayi; Mencuci boneka; Mencuci helm; Mencuci pendingin udara;
Pembersihan bangunan (bagian dalam) dan pembersihan gedung (bagian luar) Informasi konstruksi; Pembersihan karpet dan
permadani; Pembersihan permukaan eksterior bangunan; Pemeliharaan peralatan industri, yaitu tangki, kapal, perpipaan,
penukar panas, menara vakum, kolom penyulingan, dan layanan pembersihan reaktor; Perawatan, perbaikan dan pencucian
kendaraan; Perbaikan, pengoperasian dan pemeliharaan atas instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dangan
alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi
mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering
tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis dan memberikan informasi yang berkaitan dengan itu; Reparasi
pakaian [memperbaiki pakaian]; binatu swalayan; cuci kering; jasa kebersihan dalam sifat mengumpulkan sampah, selain
transportasi; jasa konstruksi, pemeliharaan, pembersihan dan perbaikan; jasa konstruksi, yaitu, pembersihan lokasi; jasa
konsultasi nasehat pembersihan; jasa menggambar/melukis pada sepatu; jasa pembersih salju; jasa pembersihan industri;
jasa pembersihan industri dan komersial; jasa pembersihan jendela interior dan eksterior; kain pelapis; keramas karpet;
layanan cuci tekanan; layanan kebersihan; layanan kebersihan domestik; layanan pembersih kolam renang; layanan
pembersihan TKP; layanan pembersihan saluran air; layanan pembersihan saluran udara; layanan perbaikan permadani
dengan menenun untuk orang lain; layanan perbaikan sepatu; melayani, membersihkan dan memperbaiki peralatan kimia;
memberikan informasi terkait dengan pengepresan pakaian; memberikan informasi terkait layanan pembersihan bak mandi
dan bak mandi; memberikan informasi terkait layanan pembersihan jalan; memberikan informasi terkait layanan pembersihan
jendela; memberikan informasi terkait layanan pembersihan tangki penyimpanan; memberikan informasi terkait layanan
pembersihan tangki septik; memberikan informasi terkait layanan pencucian; memberikan informasi terkait layanan perbaikan
pakaian; memberikan informasi terkait pembersihan gedung; memberikan informasi terkait pembersihan karpet dan
permadani; memberikan informasi terkait penyewaan alat cuci mobil; memberikan informasi terkait penyewaan mesin cuci
listrik; memberikan informasi terkait penyewaan mesin pembersih lantai; memberikan informasi terkait perawatan,
pembersihan, dan perbaikan bulu; memberikan informasi terkait perbaikan sepatu; memberikan informasi yang berkaitan
dengan pembersihan eksterior bangunan; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan
instalasi cuci kendaraan; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan
tekstil; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau perawatan mesin cuci industri; memberikan informasi
yang berkaitan dengan perbaikan atau perawatan mesin dan instrumen untuk membuat sepatu; memberikan informasi yang
berkaitan dengan perbaikan atau perawatan mesin pembersih lantai yang digerakkan oleh tenaga; memberikan informasi yang
berkaitan dengan perbaikan atau perawatan mesin pencuci piring industri; memberikan informasi yang berkaitan dengan
perbaikan tas atau kantong; membersihkan bangunan; membersihkan daerah perkotaan; membersihkan dan membersihkan
selokan; membersihkan dan memperbaiki bulu; membersihkan eksterior bangunan; membersihkan eksterior bangunan dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; membersihkan fasad; membersihkan jendela; membersihkan jendela dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; membersihkan karpet; membersihkan karpet dan permadani;
membersihkan karpet dan permadani, dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; membersihkan lantai;
membersihkan mobil; membersihkan pakaian; membersihkan penutup lantai; membersihkan permukaan lantai; membersihkan
pesawat terbang; membersihkan popok; membersihkan rumah; membersihkan rumah tinggal; membersihkan stand pameran;
membersihkan tangki penyimpanan; membersihkan tangki penyimpanan dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; membersihkan tekstil; membersihkan tempat sebelum dan sesudah acara; memperbaiki pakaian dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; mencuci dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mencuci dan
membersihkan kendaraan; mencuci kain; mencuci kain, pakaian, kain, linen dan tekstil; mencuci kendaraan; mencuci linen;
mencuci mobil; mencuci pakaian; mencuci pesawat terbang; mencuci tekstil; mencuci, menyetrika, menghaluskan dan
memperbaiki barang-barang tekstil untuk digunakan kembali; menekan kain; menekan pakaian; menekan pakaian dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; menekan tekstil; menyediakan fasilitas cuci dan pengeringan; menyetrika
kain; menyetrika pakaian; menyetrika tekstil; peletakan karpet; pemasangan alat pendingin udara untuk digunakan di kamar
bersih; pemasangan peralatan binatu dan dapur; pemasangan sistem kamar bersih; pemasangan sistem kontrol lingkungan
untuk kamar bersih; pemasangan, perawatan dan perbaikan mesin pembersih; pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan
fasilitas dan peralatan kamar bersih; pembersih dan cuci mobil; pembersih karpet; pembersihan area umum; pembersihan
bahan pengemasan, pengemasan wadah dan palet pengangkut; pembersihan bak mandi dan bak mandi; pembersihan bak
mandi dan bak mandi dan menyediakan informasi yang berkaitan dengannya; pembersihan bangunan [interior]; pembersihan
bangunan [permukaan luar]; pembersihan bangunan, situs industri dan situs bangunan; pembersihan dan perbaikan boiler;
pembersihan dan perbaikan kulit; pembersihan eksterior dan interior pesawat; pembersihan gedung kantor dan tempat
komersial; pembersihan instrumen dan peralatan bedah; pembersihan interior bangunan; pembersihan interior dan eksterior
bangunan; pembersihan jalan; pembersihan jalan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; pembersihan
kendaraan; pembersihan mobil; pembersihan permukaan yang abrasif; pembersihan properti perumahan dan komersial;
pembersihan tangki septik; pembersihan tangki septik dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; pembersihan
tempat industri; pembuangan limbah (pembersihan); pembuangan limbah medis untuk orang lain [layanan kebersihan];
pembuangan limbah menjadi layanan kebersihan [layanan remediasi lingkungan]; pemeliharaan dan pembersihan peralatan
pertambangan; pemeliharaan instalasi cuci kendaraan; pemeliharaan, perbaikan dan pembersihan peralatan dan mesin untuk
pembuatan semi-konduktor; pencucian; pencucian dan disinfektan linen; pencucian kain; pencucian kain, pakaian, kain, linen
dan tekstil; pencucian kendaraan bermotor; pencucian mobil; pencucian pakaian; pencucian popok bayi; pencucian tekstil;
pengepres kain, pakaian, kain dan tekstil; pengisian bahan bakar, cuci, pembersihan, perawatan dan perbaikan kendaraan;
penyediaan fasilitas binatu; penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait pembersihan; penyewaan alat cuci mobil;
penyewaan alat cuci mobil dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyewaan alat pembersih; penyewaan
instalasi cuci mobil; penyewaan mesin cuci binatu; penyewaan mesin cuci listrik; penyewaan mesin cuci listrik dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyewaan mesin cuci pakaian; penyewaan mesin pembersih; penyewaan
mesin pembersih lantai; penyewaan mesin pembersih lantai dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
penyewaan mesin pencuci piring; penyewaan mesin pencuci piring untuk keperluan industri; penyewaan mesin pencuci piring
untuk keperluan rumah tangga; penyewaan mesin pencuci piring untuk restoran; penyewaan pengering binatu; penyewaan
pengering spin untuk pakaian; penyewaan peralatan kebersihan; perawatan bulu, pembersihan dan perbaikan; perawatan,
pembersihan dan perbaikan kulit; perbaikan atau pemeliharaan instalasi cuci kendaraan; perbaikan atau pemeliharaan
instalasi cuci kendaraan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan atau pemeliharaan mesin cuci
listrik; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan instrumen pembuat sepatu; perbaikan atau pemeliharaan mesin pencuci piring;
perbaikan atau perawatan mesin cuci industri; perbaikan atau perawatan mesin cuci industri dan memberikan informasi yang
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berkaitan dengannya; perbaikan atau perawatan mesin dan instrumen untuk membuat sepatu; perbaikan atau perawatan
mesin dan peralatan tekstil; perbaikan atau perawatan mesin dan peralatan tekstil dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; perbaikan atau perawatan mesin pembersih lantai yang digerakkan oleh tenaga; perbaikan atau perawatan mesin
pembersih lantai yang digerakkan oleh tenaga dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan atau
perawatan mesin pencuci piring industri; perbaikan atau perawatan mesin pencuci piring industri dan memberikan informasi
yang berkaitan dengannya; perbaikan dan pembersihan palet dan wadah pengangkut; perbaikan dan pemeliharaan barang
tekstil; perbaikan dan pemeliharaan pakaian; perbaikan instalasi cuci kendaraan; perbaikan pakaian; perbaikan pakaian dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan permadani untuk orang lain; perbaikan sepatu; perbaikan sepatu
dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan sepatu, tas dan ikat pinggang; perbaikan tas atau kantong;
perbaikan tas atau kantong dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan topi; perbaikan, pemeliharaan,
servis, pembongkaran, pembangunan kembali dan pembersihan mesin kendaraan dan bagian-bagiannya; perbaikan,
pemeliharaan, servis, pembongkaran, pembangunan kembali, pembersihan dan pernis kendaraan dan bagian-bagiannya;
pompa septik memompa dan membersihkan; renovasi pakaian; restorasi topi; sepatu bersinar; setrika dari kain; setrika
linen===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040347
: 16/06/2021 06:30:13
:
: Ricky Setyawan

540 Etiket

: Jalan Sekar Jagat IV Sarimulyo, RT. 006 RW. 002, Kelurahan Pajang, Kecamatan
Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57146., Kota Surakarta, Jawa Tengah,
57146
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TEES INDUSTRY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040348
: 16/06/2021 06:50:36
:
: PT. Aimono Mitra Kawindra

540 Etiket

: Jalan Utama 6 / BL 9 Kemang Pratama, RT. 006 RW. 011, Kelurahan Sepanjang
Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17116., Kota Bekasi, Jawa
Barat, 17116
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AIMONO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021040349
: 16/06/2021 06:56:31
:
: Achmad Fadilah Ramadhan

540 Etiket

: Jalan Aria Surialaga, Batutapak, RT. 003 RW. 004, Kelurahan Pasir Jaya,
Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, 16119., Kota Bogor, Jawa
Barat, 16119
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BUMI LAUNDRY EXPRESS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Abu-Abu, Putih
: 37
: ===Bengkel kendaraan pencucian kendaraan; Jasa binatu; Jasa instalasi kamar kecil, perlengkapan dan peralatan dapur dan
cucian; Jasa laundry sepatu, jasa cuci sepatu, reparasi dan restorasi sepatu; Jasa pembersihan dompet; Jasa pembersihan
pakaian; Jasa pembersihan sepatu; Jasa pembersihan tas; Jasa pembersihan topi; Jasa pencucian gorden; Jasa pencucian
kendaraan; Jasa service tas dan sepatu; Layanan binatu dengan bahan kimia tanpa penggunaan air; Mencuci boneka;
Mencuci helm; Mencuci pendingin udara; Pembersihan karpet dan permadani; Perawatan, perbaikan dan pencucian
kendaraan; Reparasi pakaian [memperbaiki pakaian]; binatu swalayan; cuci kering; jasa menggambar/melukis pada sepatu;
kain pelapis; keramas karpet; layanan cuci tekanan; layanan perbaikan permadani dengan menenun untuk orang lain; layanan
perbaikan sepatu; memberikan informasi terkait dengan pengepresan pakaian; memberikan informasi terkait layanan
pencucian; memberikan informasi terkait layanan perbaikan pakaian; memberikan informasi terkait pembersihan karpet dan
permadani; memberikan informasi terkait penyewaan alat cuci mobil; memberikan informasi terkait penyewaan mesin cuci
listrik; memberikan informasi terkait perbaikan sepatu; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau
pemeliharaan instalasi cuci kendaraan; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan mesin dan
peralatan tekstil; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau perawatan mesin cuci industri; memberikan
informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau perawatan mesin dan instrumen untuk membuat sepatu; memberikan
informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau perawatan mesin pencuci piring industri; memberikan informasi yang
berkaitan dengan perbaikan tas atau kantong; membersihkan karpet; membersihkan karpet dan permadani; membersihkan
karpet dan permadani, dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; membersihkan pakaian; membersihkan tekstil;
memperbaiki pakaian dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mencuci dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; mencuci dan membersihkan kendaraan; mencuci kain; mencuci kain, pakaian, kain, linen dan tekstil;
mencuci kendaraan; mencuci linen; mencuci mobil; mencuci pakaian; mencuci pesawat terbang; mencuci tekstil; mencuci,
menyetrika, menghaluskan dan memperbaiki barang-barang tekstil untuk digunakan kembali; menekan kain; menekan
pakaian; menekan pakaian dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; menekan tekstil; menyediakan fasilitas cuci
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dan pengeringan; menyetrika kain; menyetrika pakaian; menyetrika tekstil; peletakan karpet; pemasangan peralatan binatu
dan dapur; pembersih dan cuci mobil; pembersih karpet; pemeliharaan instalasi cuci kendaraan; pencucian; pencucian dan
disinfektan linen; pencucian kain; pencucian kain, pakaian, kain, linen dan tekstil; pencucian kendaraan bermotor; pencucian
mobil; pencucian pakaian; pencucian popok bayi; pencucian tekstil; pengepres kain, pakaian, kain dan tekstil; pengisian bahan
bakar, cuci, pembersihan, perawatan dan perbaikan kendaraan; penyediaan fasilitas binatu; penyewaan alat cuci mobil;
penyewaan alat cuci mobil dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyewaan instalasi cuci mobil; penyewaan
mesin cuci binatu; penyewaan mesin cuci listrik; penyewaan mesin cuci listrik dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; penyewaan mesin cuci pakaian; penyewaan mesin pencuci piring; penyewaan mesin pencuci piring untuk
keperluan industri; penyewaan mesin pencuci piring untuk keperluan rumah tangga; penyewaan mesin pencuci piring untuk
restoran; penyewaan pengering binatu; penyewaan pengering spin untuk pakaian; perbaikan atau pemeliharaan instalasi cuci
kendaraan; perbaikan atau pemeliharaan instalasi cuci kendaraan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
perbaikan atau pemeliharaan mesin cuci listrik; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan instrumen pembuat sepatu; perbaikan
atau pemeliharaan mesin pencuci piring; perbaikan atau perawatan mesin cuci industri; perbaikan atau perawatan mesin cuci
industri dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan atau perawatan mesin dan instrumen untuk
membuat sepatu; perbaikan atau perawatan mesin dan peralatan tekstil; perbaikan atau perawatan mesin dan peralatan tekstil
dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan atau perawatan mesin pencuci piring industri; perbaikan atau
perawatan mesin pencuci piring industri dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan dan pemeliharaan
barang tekstil; perbaikan dan pemeliharaan pakaian; perbaikan instalasi cuci kendaraan; perbaikan pakaian; perbaikan
pakaian dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan permadani untuk orang lain; perbaikan sepatu;
perbaikan sepatu dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan sepatu, tas dan ikat pinggang; perbaikan
tas atau kantong; perbaikan tas atau kantong dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan topi; renovasi
pakaian; restorasi topi; sepatu bersinar; setrika dari kain; setrika linen===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021040350
: 16/06/2021 06:58:51
:
: Yos Soetanto Theosabrata

540 Etiket

: Kav. Polri Blok D XIV No. 1205, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Jelambar, Kecamatan
Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11460.,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 43
: ===-; Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar
makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich,
cafetaria, kantin & cafe; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Dekorasi kue; Depot penyediaan makanan dan
minuman; Fasilitas penitipan anak dan penitipan anak harian; Fasilitas perjamuan dan pesta sosial; Jasa Penyedia Makanan
dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa akomodasi
sementara; Jasa akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa bar; Jasa hotel; Jasa
hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi
sementara; Jasa kedai kopi; Jasa klub malam; Jasa konsultasi dan nasihat tentang penyediaan akomodasi sementara; Jasa
konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda;
Jasa pemondokan kemah; Jasa penginapan; Jasa penitipan untuk hewan; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan
akomodasi hotel sementara; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan fasilitas konferensi,
pertemuan, acara, konvensi dan pameran; Jasa penyediaan fasilitas ruang jamuan; Jasa penyediaan fasilitas ruang konferensi
dan konvensi; Jasa penyediaan fasilitas seminar dan rapat; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan
makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa
penyediaan makanan nasi uduk; Jasa penyediaan minuman; Jasa penyewaan Pondok Wisata; Jasa penyewaan gedung untuk
tempat konser; Jasa penyewaan ruang konferensi, konvensi, seminar dan rapat; Jasa penyewaan villa; Jasa perkemahan
[pondok untuk berlibur]; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa reservasi pemesanan untuk
akomodasi dan makan; Jasa resort; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran
yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa
restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa rumah orang tua; Jasa vila; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan
voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings);
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi;
Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria;
Kantin; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai
minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan
menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang
menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar
kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan hotel yang berupa program
penghargaan insentif; Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi sementara; Layanan kafe; Layanan katering
termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari

Halaman 356 dari 623

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021040351
: 16/06/2021 06:59:34
:
: Yos Soetanto Theosabrata

540 Etiket

: Kav. Polri Blok D XIV No. 1205, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Jelambar, Kecamatan
Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11460.,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Nusarasa Rasa Nusantara
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040353
: 16/06/2021 07:07:04
:
: Cicilia Verawaty

540 Etiket

: Taman Ratu D1/33, RT. 006 RW. 013, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon
Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11510., Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tasty Fried
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 29
: ===Acar bawang merah; Acar bawang putih; Ayam Fillet Goreng Tepung Asam Manis; Ayam Goreng; Ayam Goreng Bumbu
Kelapa; Ayam Goreng Bumbu Kuning; Ayam Goreng disiram saos petis; Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju);
Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Ayam goreng Bumbu Lengkuas; Ayam goreng Kalasan; Ayam
goreng jawa; Bakso goreng; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Baso Tahu; Batagor Goreng; Batagor Kuah; Bawang
dayak, dikeringkan; Bawang dayak, diolah; Bawang dayak, diproses; Bawang lokio, diproses; Bawang merah goreng; Bawang
putih goreng; Bebek goreng; Bola goreng terbuat dari buncis; Buah beku-kering dan makanan ringan yoghurt; Buah dan
sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Crispy original (Ayam goreng Ayam tepung original); Empal Goreng; Gulai Tahu;
Gulai Tempe; Ikan Kakap Fillet Goreng; Ikan dori goreng tepung; Ikan goreng tenggiri; Kacang hijau goreng; Kembang tahu
pita; Keripik Kalakai; Keripik Keladi; Keripik Kentang Telur Asin; Keripik buah-buahan; Keripik ceker ayam; Keripik gadung;
Keripik kelapa; Keripik kentang; Keripik paru; Keripik pete; Keripik rumput laut; Keripik salak; Keripik singkong aneka rasa;
Keripik tahu; Keripik talas; Keripik ubi aneka rasa; Keripik ubi dengan perasa; Kulit Ayam Goreng Tepung; Makanan batangan
dan makanan ringan batangan berbahan dasar kacang; Makanan batangan dan makanan ringan batangan berbahan dasar
sayuran; Makanan batangan dan makanan ringan batangan yang berbahan dasar buah; Makanan dan makanan ringan
batangan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Makanan dan makanan ringan yang terbuat dari minyak, lemak, dan
kacang yang telah diolah; Makanan ringan ayam goreng; Makanan ringan berbahan dasar buah kering; Makanan ringan
berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku;
Makanan ringan berbahan dasar polong-polongan (kacang); Makanan ringan berbahan dasar protein whey dan kedelai;
Makanan ringan berbahan dasar singkong; Makanan ringan berbahan dasar yoghurt; Makanan ringan berbahan dasar yogurt;
Makanan ringan cumi-cumi goreng; Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; Makanan ringan kombinasi buah
dan selai kacang; Makanan ringan organik berbahan dasar buah; Makanan ringan organik berbahan dasar sayuran; Makanan
ringan organik berbahan dasar yogurt; Makanan ringan rumput laut goreng; Makanan ringan, berbahan dasar dari buahbuahan atau sayuran; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju;
Mentega dari bawang putih; Namgka goreng; Nugget tempe; Olesan berbahan dasar bawang putih; Orek Tempe Cabai Hijau;
Orek Tempe Kacang; Orek Tempe Serundeng; Paru Goreng Balado; Paru goreng; Pepes Tempe; Pisang goreng; Pisang
goreng dengan aneka toping; Pisang goreng madu; Produk tahu (kacang dadih); Sate Sosis Ayam; Sate Sosis Sapi; Scotch
eggs [telur rebus yang dibungkus dengan daging sosis dan dilapisi dengan remah-remah]; Sediaan bawang; Sediaan bawang
dayak; Sediaan bawang merah; Sediaan daun bawang; Singkong goreng; Siomay; Siomay sayuran; Sosis; Sosis ayam; Tahu;
Tahu Bakso; Tahu Isi; Tahu geprek,; Tahu goreng isi; Tahu keju makanan laut; Tahu kering dengan ikan/ayam; Tahu pedas;
Tape goreng; Tempe Bacem Jogja; Tempe geprek; Tumis Tahu; Tumis Tempe Kecap; Usus Ayam Goreng Tepung; abura-age
[potongan tahu goreng]; aburaage (dadih kacang kedelai goreng); acar bawang; ayam goreng; ayam goreng kremes; ayam
goreng rempah; ayam goreng tepung; bakso ikan yang digoreng; bakso ikan yang tidak digoreng; bakso sosis (adonan bakso
dalam bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis ikan; bakso sosis sapi; bakso tahu ayam; bakso tahu ikan; bakso tahu
sapi; batagor; bawang bombai; bawang goreng; bawang merah olahan digunakan sebagai sayuran; bawang merah,
diawetkan; bawang merah, diolah; bawang putih beku; bawang putih cincang, diawetkan; bawang putih olahan; bawang putih
olahan digunakan sebagai sayuran; bawang putih panggang; bawang putih yang diawetkan; bawang, diawetkan; bawang,
diolah; botifarra [sosis]; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; campuran makanan
ringan yang terdiri dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau kismis; campuran makanan ringan yang terdiri dari kacang
wasabi, kacang olahan, buah atau kismis kering; cheonggukjang jjigae [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari tahu
dengan pasta kedelai kaya]; chorizo (sosis babi); daging dan sayuran yang dibalut dengan bubuk untuk menggoreng; daging
goreng; daun bawang, diolah; dimsum; doenjang jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari tahu dengan pasta kedelai];
frankfurters [sosis]; hidangan pembuka kemasan beku yang terdiri dari patties dan sosis links berbahan dasar sayuran;
hidangan pembuka siap saji yang terutama terdiri dari daging lobster yang dicelupkan ke dalam adonan dan digoreng; ikan
dan kentang goreng; ikan goreng; ikan goreng kremes; ikan goreng rempah; ikan suwir goreng; kacang dadih (tahu); kacang
dadih [tahu]; kacang dan makanan ringan berbahan dasar buah kering; kacang digoreng ulang; kentang cincang goreng;
kentang goreng; kentang goreng beku; kentang goreng singkong; kentang goreng termasuk kentang goreng dengan diberi
taburan; keripik; keripik apel; keripik bayam; keripik buah; keripik ikan; keripik jamur; keripik kedelai; keripik kentang; keripik
kentang rendah lemak; keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik kubis; keripik kumara (kentang manis); keripik nangka;
keripik pare; keripik pepaya; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik tempe; keripik
ubi; keripik udang; keripik usus; kielbasa (sosis); kimchi jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari sayuran fermentasi,
daging babi dan tahu]; knockwurst (sosis); kulit sosis dan tiruannya; kulit sosis terbuat dari bahan sintetis; kulit sosis terbuat
dari usus alami; kupas bawang putih; makanan berbahan dasar tahu; makanan ringan berbahan dasar manioc (ketela);
makanan ringan berbahan dasar benih probiotik; makanan ringan berbahan dasar biji; makanan ringan berbahan dasar buah;
makanan ringan berbahan dasar buah probiotik kering; makanan ringan berbahan dasar daging; makanan ringan berbahan
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dasar ikan; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik; makanan ringan
berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar kedelai probiotik; makanan ringan berbahan dasar kentang;
makanan ringan berbahan dasar larva serangga; makanan ringan berbahan dasar laver (rumput laut yang dapat dimakan);
makanan ringan berbahan dasar probiotik; makanan ringan berbahan dasar probiotik almond; makanan ringan berbahan
dasar sayuran; makanan ringan berbahan dasar serangga; makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik; makanan ringan
dan keripik berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kedelai; makanan ringan dan keripik
berbahan dasar sayuran; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan manisan buah; makanan ringan siap
saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya;
termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi,
makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus,
keju; makanan ringan terutama terdiri dari buah-buahan dan kacang-kacangan; makanan ringan terutama terdiri dari daging,
ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan ringan/ camilan yang disiapkan terutama
terdiri dari sayuran segar; makanan siap saji terutama terdiri dari tahu; makanan yang dicincang, seperti daging atau
sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit, gandum, bawang putih dan bawang merah; mortadella
(sosis); olahan tahu untuk isian roti burger; onion rings (olahan dari bawang); paprika jalapeno yang dilapisi tepung roti dan
digoreng; pasta bawang putih untuk keperluan kuliner; pembungkus sosis, alami atau buatan; pepes tahu; pisang raja goreng;
potongan tahu beku-kering [kohri-dofu]; potongan tahu goreng [abura-age]; poutine [Hidangan Kanada yang terdiri dari
kentang goreng dengan saus dadih dan keju]; produk makanan dan makanan ringan konsumen yang terbuat dari kentang; roti
tahu; selubung sosis; selubung sosis, alami atau buatan; somay; sosis; sosis asap; sosis bologna; sosis corn dog; sosis
daging; sosis daging kalkun; sosis dalam adonan; sosis hot dog; sosis ikan; sosis koktail; sosis sapi; sosis tidak dimasak; sosis
vegetarian; sosis yang diawetkan; sujuk [sosis]; tahu (dadih kacang kedelai); tahu fermentasi; tahu goreng; tahu makanan laut;
tempe; tempe [kedelai fermentasi]; usus untuk membuat selubung sosis; wieners [sosis]; yuba [kulit tahu]; zat perekat (gluten)
yang digoreng===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021040354
: 16/06/2021 07:07:31
:
: Reza Razief Zein

540 Etiket

: Jalan Sanur Raya No. 1-3-5, RT. 011 RW. 007, Kelurahan Kelapa Gading Barat,
Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
14240., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Babeh House Blend
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021040355
: 16/06/2021 07:13:34
:
: Jose Widyazali

540 Etiket

: Perumahan Kuantan Jaya Blok M No. 11, RT. 003 RW. 004, Kelurahan Sekip,
Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau, 28142., Kota Pekanbaru, Riau,
28142
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: bahandasar bdHouse
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 35
: ===Administrasi untuk peralatan yang beroperasi untuk akses Internet; Analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis
sehubungan dengan keamanan dunia maya dan keamanan Internet; Iklan online melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan
secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online pada suatu jaringan komputer; Iklan
secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif
yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan
semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Jasa -penyediaan, -penjualan, -impor, -ekspor barang /
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mesin industri; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa advis, konsultasi, informasi dan
bantuan teknis sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun;
Jasa agen pemesanan makanan melalui internet; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; Jasa agen
penjualan tiket; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online,
layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa agen yang mengatur, intermediasi atas pemesanan
pembelian yang disediakan melalui Internet dan jaringan komunikasi lain; Jasa eceran atau grosir untuk Tutup toilet tekstil,
tutup wadah kertas toilet yang terbuat dari tekstil; Jasa eceran atau grosiran untuk barang-barang tekstil tenun untuk
penggunaan pribadi, handuk mandi, handuk pantai, handuk untuk mencuci muka, dan handuk badan; Jasa eceran atau
grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa eceran atau grosiran untuk pelembut kain untuk
penggunaan binatu; Jasa eceran atau grosiran untuk peralatan olahraga untuk berselancar, papan selancar, tas yang didesain
khusus untuk papan selancar, dan tali papan selancar; Jasa eceran atau grosiran untuk tas, tas tote, tas jinjing, ransel, tas
pundak, tas pinggang, pouch dan tas pinggang; Jasa eceran dan grosir yang diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas
kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan
perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit,
sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan
perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat
gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat
porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat
periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan
pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita
video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton
dan barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan
untuk menulis, kartu bermain, barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung,
tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup
kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang
diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa jual beli melalui internet /
online; Jasa layanan agen penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan agen penjualan peralatan untuk
mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan agen penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi;
Jasa layanan agen penjualan untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan pengaturan penjualan
untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan instrumen-instrumen pneumatik atau hidrolik;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan
peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan instrumen audio dan visual
elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video, atau penerima audio-video; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa layanan pengaturan penjualan
untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda
yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat
keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan
medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk
menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat
radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk
keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinarX (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya,
yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari
es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga
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listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis,
masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan,
peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan
toko eceran yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan
perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat
kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa layanan
toko grosir menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan
peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk
pemanasan dan pengelolaan listrik; Jasa pemasaran internet; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa
pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pemesanan secara online dan jasa
penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan dan wadah rumah tangga,
peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku
masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pemrosesan
pemesanan makanan melalui internet; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan
alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat,
tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan
barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang
melalui pos atau remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa
penjualan; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat cetak (printer); Jasa penjualan alat kendali jarak jauh;
Jasa penjualan alat musik; Jasa penjualan alat pemindai (scan); Jasa penjualan asesoris telepon seluler; Jasa penjualan
ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang
pertambangan, yaitu batu, pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; Jasa
penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan barang – barang untuk dekorasi rumah.; Jasa penjualan
batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Jasa
penjualan biota-biota laut yang hidup; Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa
penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa
saluran air; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan
air; Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan ikan hias; Jasa
penjualan kain; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa penjualan makanan dan minuman khas
jepang; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa penjualan merchandising
produk dalam bidang nutrisi dan sumplemen diet, minuman dan sari buah; Jasa penjualan minuman bubble; Jasa penjualan
minuman dengan pearl; Jasa penjualan minuman dengan topping Boba; Jasa penjualan minuman jelly; Jasa penjualan
minuman kopi; Jasa penjualan oleh-oleh haji dan umroh; Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan
online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda listrik; Jasa
penjualan pancake dan waffle; Jasa penjualan pancake dan waffle secara online; Jasa penjualan parfum dan wewangian;
Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa penjualan perlengkapan mendaki gunung; Jasa
penjualan produk melalui perkumpulan-perkumpulan.; Jasa penjualan produk pipa dari logam; Jasa penjualan produk pipa
secara onLine; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung maupun secara onLine; Jasa penjualan
retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk
perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik; Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara
langsung ataupun secara online; Jasa penjualan sistem pengeras suara (sound system); Jasa penjualan suku cadang alat alat musik; Jasa penjualan telepon selular baik secara online atau secara langsung; Jasa penyediaan media penjualan barang
untuk penjual dan pembeli secara sambung-langsung (online); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik
(menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa periklanan dan
pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin
pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog
dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa periklanan yang disediakan
melalui internet; Jasa pialang penjualan barang; Jasa promosi penjualan untuk orang lain; Jasa ritel dan toko ritel online dalam
bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang
berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam
tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi
yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai
macam barang konsumen; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko eceran secara online untuk sediaan
farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok
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elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau,
pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko grosir untuk engsel
pintu dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat non-logam; Jasa toko grosir
yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang
menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa
toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang menampilkan bidet;
Jasa toko grosir yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni
air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris
pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa
toko pakaian eceran; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing;
Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi
elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu,
tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko ritel yang
menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika
untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan bidet; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara,
bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang
menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Jasa toko sepatu bekas; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; Jasa-jasa penjualan
retail jam tangan dan instrumen horologis; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Jasajasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Kompilasi
iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; Layanan administrasi mengenai bisnis yang menggunakan basis data
di Internet; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan agen informasi komersial, melalui internet; Layanan agen penjualan
yang menampilkan gantungan baju; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang
menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan agen periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan bisnis, yaitu,
administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel
dan peralatan luar ruang; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu,
penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan,
pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan
grosir yang menampilkan gantungan baju; Layanan informasi iklan dan komersial melalui internet; Layanan informasi, nasehat
dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
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publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan pemasaran yang disediakan dengan cara jaringan digital melalui portal internet yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet; Layanan pencarian informasi di Internet;
Layanan pencarian informasi melalui Internet; Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk
tujuan komersial atau periklanan]; Layanan penyedia informasi komersial melalui internet; Layanan perdagangan elektronik,
yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian;
Layanan ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan toko grosir menampilkan sepatu; Layanan toko grosir
menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko grosir menampilkan sepatu kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko grosir yang menampilkan tas kecil
untuk bepergian; Layanan toko ritel menampilkan sepatu; Layanan toko ritel menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko
ritel menampilkan sepatu kulit; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online
yang menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko
ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko ritel untuk perangkat
lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan internet; Layanan toko ritel yang disediakan melalui
Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan
shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan gantungan baju; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dari tekstil;
Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet;
Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan untuk mengatur dan melakukan pameran dagang
dan pameran; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; Manajemen bisnis dan layanan administrasi bisnis yang
berkaitan dengan bidang pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Memberikan informasi
produk konsumen yang berkaitan dengan pakaian dan aksesori terkait; Mempersiapkan layanan pameran dagang untuk
perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan komersial;
Mempersiapkan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mengadakan pameran untuk tujuan iklan;
Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan pekan
raya dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan bisnis; Mengatur pameran untuk
tujuan komersial; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan
kepala; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir,
mengatur dan menyelenggarakan pameran dagang dan eksibisi; Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan
kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; Menyediakan portal situs
web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Menyelenggarakan pameran bisnis;
Menyelenggarakan pameran untuk tujuan bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial; Menyelenggarakan
pameran untuk tujuan komersial atau iklan; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan periklanan; Organisasi pameran untuk
tujuan komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan; Organisasi peragaan busana untuk keperluan
promosi dan periklanan; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan pameran perdagangan, forum dan
acara bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Pameran peragaan busana untuk
keperluan komersial; Pemasaran digital melalui poral internet berdasarkan data yang dikumpulkan melalui solusi ketelusuran
dari awak hingga akhir untuk produk-produk kemasan dan pengemasan; Pemasaran, riset pasar, dan analisis pasar melalui
situs web internet; Penjualan eceran dan grosir untuk tas dan dompet; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung,
penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan
jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: alat berkebun,
yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan penanaman, alat DIY, yaitu paku,
kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak, yaitu botol susu, dorongan bayi,
kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam, permainan dan mainan, barang-barang
pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi, telepon (termasuk telepon seluler),
barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma, tabung sinar katoda), pemutar / perekam,
speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram kompak dan CD-ROM, cakram video digital
(cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD), cakram penyimpanan optik, pemutar dan
pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam, penulis, papan tombol, permainan digital,
playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable, amplifier, pemutar dan pembaca, tuner,
speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma, proyektor video, perangkat lunak
komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan periferal komputer, unit
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pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB, kartu memori, floppy
disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman, tembakau dan
barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi kulit, kain atau
tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti semua bahan ini,
atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten, kota kecil, kota,
wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang
atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan
via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk
pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: dekorasi interior dan eksterior, yaitu linen rumah
tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil, kain non-anyaman (tekstil),
penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan medis dan pemanasan), sarung bantal, penutup
furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita gorden, gantungan untuk
gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang pintu bukan dari logam dan
kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan gorden tidak untuk tekstil, penutup
lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari logam mulia, kayu, plester atau
plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar, vas, pot, penutup untuk pot,
patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering untuk dekorasi, lampu, penutup
lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras, tembikar, pot, bak (untuk
tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias, bak, patung dan patung batu, beton atau terracotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas, pouffes, tiang untuk menaruh
mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur), payung, pandepo, kotak peti untuk keperluan
penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan tempat duduk, pengharum ruangan,
pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai
macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet
atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui
Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan makan, linen rumah tangga,
peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor, kompor induksi, tudung
extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot kopi, penggiling kopi,
perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan, pemanas listrik untuk
botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik, pengocok listrik untuk
keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung kue, pemasak dalam
waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es, mesin cokelat panas,
popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk mengiris bahan
makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich panggang, pembuat
pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin untuk membuat pasta,
panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu, mesin pengering unit
uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan pemanasan untuk
rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator, bantal pijat,
penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet, radiator listrik
dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian udara,
memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan
eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan
jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di
bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim,
lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan
kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana
ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam
tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu
hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga,
label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit,
yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat
dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak
peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan pakaian,; Penjualan ritel dan grosir sampo
sepatu; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu (online); Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata,
aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup
kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu
pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam
tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian
pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian,
sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penjualan ritel wewangian, kosmetik, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan
imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jual beli
ritel online yang menawarkan wewangian, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan
kacarnata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jasa perna saran dan promosional,
terutama melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan pUblisitas, pengumpulan pcndapat, studi pasar.; Penyajian barang
pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
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services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa
toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan musikal; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui
jaringan komunikasi on-line di internet; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran,
pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat
komersial untuk peserta pameran, pengunjung dan penyelenggara pameran, termasuk semua informasi tersebut yang
disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan informasi komersial melalui internet global;
Penyediaan informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan jasa
ritel dengan cara pemasaran langsung sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan,
aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan,
peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang
dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor,
dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala,
tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel
melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris
mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan
perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit,
tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas
tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat
pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui
suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan
alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik],
kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label
untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio,
perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang
diletakkan di dalam telinga; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa
promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam
jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi, penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi
manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi
bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk
tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi, kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan,
pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database
komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel, pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga
biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar efisiensi, konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan
harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan
informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga,
layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan;
Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web
online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui
Internet.; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk online melalui jaringan komunikasi global termasuk
Internet); Perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan;
Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Program insentif kartu loyalitas untuk
mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesoris fesyen dan sejenisnya; Promosi barang dan jasa
melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain melalui
toko, Internet atau katalog produk; Pusat belanja melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Pusat
perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries),
sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil,
pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan
arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan
dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital
telekomunikasi; Studi dan analisis pasar melalui Internet; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko eceran yang menjual
perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko pakaian ritel; Toko ritel, katalog pesanan melalui pos, dan layanan toko ritel
yang ditawarkan melalui Internet di bidang alas kaki, pakaian, barang-barang-barang kecil terbuat dari kulit, tas besar yang
digunakan untuk membawa sejumlah barang, tas tangan, kacamata hitam, dan aksesoris terkait di atas; Toko sepatu; Toko
tekstil dan pakaian; Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca mata pelindung
matahari, tempat-tempat kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca mata anti silau, tas,
tas ransel, tas selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki gunung, jam, tali jam
tangan , rantai jam tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam mulia, baju, celana, tshirt, sepatu, sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, tali-tali, tambang, tempat
tidur gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang menjual pakaian;
administrasi program pemberian insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain; agen perencanaan,
pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet;
agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang
dan jasa di internet; agen untuk kontrak pengadaan (untuk pihak lain) untuk penjualan dari barang melalui telefon seluler dan
internet; agency services of products, services and company on the internet; analisis kecenderungan busana dan pasar untuk
memberikan saran dan konsultasi kepada pemilik merek ritel; beriklan di Internet untuk orang lain; beriklan melalui Internet;
beriklan untuk orang lain di Internet; iklan daring pada internet dan sistem jaringan komputer global lainnya; iklan mobil untuk
dijual melalui Internet; iklan online; iklan online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; iklan secara online
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dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; iklan secara online jasa pengaturan pengantaran orangorang yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving; iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving;
iklan wisata diving dan snorkeling di Pulau melalui internet; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan
dengan manajemen bisnis dan administrasi bisnis yang disediakan secara online atau melalui Internet; information retrieval
services on the internet using artificial intelligence program for others; internet dan layanan situs belanja ritel online yang
menampilkan streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama,
musik, dan video musik; jasa agen penjualan untuk alas kaki; jasa agen penjualan yang menampilkan bagian dan aksesoris
untuk mobil; jasa analisa penjualan; jasa distribusi di bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan pestisida dan pakaian
pelindung dan masker pelindung untuk digunakan selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa distributor grosir untuk
pakaian; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web internet; jasa grosir
untuk kain; jasa grosir untuk pakaian; jasa grosir yang berkaitan dengan kain; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi;
jasa jasa katalog toko eceran; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui jaringan komputer; jasa konsultasi
manajemen bisnis yang disediakan melalui Internet; jasa manajemen penjualan di internet; jasa menjual bersama-sama, untuk
mendapatkan keuntungan satu sama lain, dari bermacam-macam barang, yang memungkinkan pelanggan untuk melihat
dengan baik dan membeli barang-barang tersebut melalui situs web internet barang dagangan secara umum dan toko grosir;
jasa pembelanjaan melalui internet; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pengecer dan grosir dan jasa
penjualan eceran secara online; jasa penjualan aksesoris telepon selular; jasa penjualan alat teknik; jasa penjualan alat-alat
kedokteran; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan daging beku; jasa penjualan dan publisitas;
jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan hasil laut
(beku); jasa penjualan ikan; jasa penjualan makanan berbahan dasar ikan; jasa penjualan makanan atau minuman yang
dioperasikan dengan memasukkan koin untuk mengeluarkan minuman atau makanan yang dipilih; jasa penjualan makanan
dan minuman; jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan
makanan dan minuman yang dipesan melalui mesin; jasa penjualan makanan olahan hasil laut; jasa penjualan melalui sistem
berbasis web dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk
masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah
daftar produknya; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan minuman teh bubble atau teh
pearl; jasa penjualan obat-obatan; jasa penjualan perabot rumah tangga; jasa penjualan produk dibidang nutrisi dan
suplemen diet, minuman dan sari buah; jasa penjualan produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan
secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan ritel, grosir
dan online termasuk berhubungan dengan buku dan publikasi lainnya jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang
berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa penjualan secara online; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan
farmasi; jasa penjualan wisata dalam air diving dan snorkeling secara online; jasa penjualan: atap baja ringan ,galvalum, reng,
hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan ecommerce melalui internet; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa periklanan media sosial; jasa
periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa
periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual
kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi, minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh
listrik dan mesin espresso listrik, pemadat kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa promosi
penjualan; jasa promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga, musik dan hiburan; jasa
promosi yaitu distribusi voucer hadiah untuk keperluan promosi dan komersial, cek hadiah, cap dan kupon diskon melalui
telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya dan melalui internet; jasa retail sehubungan dengan penjualan kulit dan kulit
imitasi, kulit halus, kulit binatang, koper, dan tas perjalanan, payung dan payung penahan matahari, tongkat jalan, cambuk, tali
kekang dan pelana kuda, backpack (sejenis ransel), tas pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas kantor, tongkat, kotak wadah
kulit atau papan kulit, tali pengikat hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel
panjang, celana, parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja,
sepatu, kemeja lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus
lindung (smok), kaus kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju
hangat, baju renang, kaus oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail
sehubungan dengan penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung tangan musim
dingin, ikat pinggang uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup
kepala, apron, celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang,
baret, korset, sepatu bot, bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak
dipanaskan dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam,
jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan dengan penjualan renda dan bordir, pita dan
jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, karpet, permadani, keset dan bahan anyaman
untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, hiasan dinding (non-tekstil), permainan dan alat
permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi untuk pohon natal; jasa retail sehubungan dengan penjualan
seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan
penjualan tali, senar, jaring, tenda, bidai, terpal, layar, karung dan tas, bahan bantalan dan isian (kecuali karet atau plastik),
bahan tekstil berserat mentah, kain tenun dan utas, untuk penggunaan tekstil; jasa retail sehubungan dengan penjualan tas
pakaian untuk perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit, tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung
hewan kulit, moleskin, dompet saku, dompet wanita, tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah, tas belanja, tas
perjalanan, koper perjalanan, koper kecil, kotak wadah perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja beroda; jasa
retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk,
flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur, penutup meja; jasa ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi
musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anak-anak sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas
bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam,
perhiasan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan karet
yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan ini, plastik dan resin
dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa fleksibel, tabung
dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa, payung dan
payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat seni [kasing],
tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk aksesoris
perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari kulit, dompet,
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tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek, tas, tas untuk
telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat dan tali dari
kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung, tas garmen,
tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang penunggang kuda dan
tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat kunci, kantong kunci,
ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas untuk perlengkapan
menginap semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda, ransel/rucksack, pelana,
tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta belanja (tas belanja beroda),
tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas jinjing, tas untuk bepergian, koper
untuk bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist pack), kantong untuk tas pinggang
(waist bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk dicantelkan pada ikat pinggang, bahan
bukan dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan
bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari logam, perabot rumah, cermin, bingkai
foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk, tulang ikan paus atau kulit mutiara,
kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, seprei [kecuali linen], tempat tidur
untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin gorden, hiasan dari plastik untuk
bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian,
navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi,
penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau
pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah
suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan
analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya,
kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk
penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di
bawah permukaan air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera),
peralatan untuk digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat
atau pembawa perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat
tersebut, baterai, pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung
chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori
magnetik dan memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata
dan kaca mata pelindung sinar matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan,
anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan
untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan
medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan,
penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air,
aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam
mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana
dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin
dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji,
hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan,
alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan,
bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis
atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film
dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi
cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis,
katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah,
voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label
koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak,
catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus, penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] ,
stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku
harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian,
hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi bahan pencegah
kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit
binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang, pupuk,
sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan
kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam
bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan
sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk
penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan
perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih
badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan
penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan,
sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku,
sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung
obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan
kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian], replika perlengkapan sepak bola,
spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita perlengkapan jahit
menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut palsu, pengikat untuk pakaian
dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting, karpet, permadani, keset dan
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bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras yoga, permainan, mainan dan
alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal, peralatan untuk tinju, peralatan untuk
bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan pohon Natal, tas yang disesuaikan
untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar, tas yang disesuaikan khusus untuk
peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga, pelindung badan, perlengkapan binaraga,
pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan kertas berwarna yang dihamburkan untuk
pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga), permainan elektronik, peralatan latihan, kait
ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk
sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan permainan, permainan yang berhubungan dengan
olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga, jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau
tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan, pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan
olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga [bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga,
jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga,
pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering [alat olah raga], patung militer [mainan], hadiahhadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik, trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat
bermain, kartu permainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian
pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak
aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan
tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak permainan komputer, permainan komputer, perangkat
keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal komputer, program komputer, perangkat lunak komputer ,
komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang
dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan permainan komputer interaktif yang dapat diunduh,
penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik
rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip
bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan, program loyalitas, program imbalan dan preferensi
pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata
pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang, pelindung/perisai wajah, filter untuk masker
pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca mata dan kacamata pelindung matahari,
bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer grafis, headphone, headset, helm (kecuali
helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick untuk digunakan dengan komputer, bantalan
lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa untuk kaca mata (eyewear), kaca mata
(spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket penyelamat dan pelampung, timbangan koper,
pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori, penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut
(karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam dan portabel untuk merekam, mengatur,
mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer
terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon, kartu berlapis plastik memuat barang
cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu yang dapat diprogram, alat pelindung
untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung, pakaian pelindung untuk menyelam,
pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan], pakaian, tutup kepala dan alas kaki
pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung matahari dan kaca mata (goggles)
pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan, peralatan navigasi satelit, kartu
berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik , kartu chip, kaus kaki dipanasi
dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan kotak untuk kaca mata (eyewear)
dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen telekomunikasi, pesawat telepon,
telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan instrumen video, pemutar video
disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program permainan video dan permainan virtual
reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality komputer, virtual reality headset dan virtual
reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan
melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur dan wadah kecil, peralatan memasak
dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk membersihkan, kaca belum dikerjakan atau
setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat,
alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen,
peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail, teko kopi bukan listrik, tas pendingin,
peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum, patung kecil, alas setrikaan, pot bunga,
botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang perlengkapan hadiah dan karya seni,
semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca, porselen atau terakota, wadah es,
perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung miniatur, tempat pencampur [bukan
listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail], mangkok, hiasan, keranjang piknik
yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali, sedotan yang dapat digunakan kembali,
botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan, wadah penyimpanan untuk keperluan
rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga atau
dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah yang diisolasi secara termal untuk
makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi, tusuk gigi, vas dan kendi, botol air,
kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring, tenda dan terpal, awning dari
bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam bentuk curah, bahan pelapis,
bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang, bahan tekstil berserat kasar dan
bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil, linen keperluan rumah tangga,
tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur; jasa ritel, jasa ritel online, jasa
grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan layar, pelindung tulang kering
untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar, papan seluncur salju, ski,
sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan perlengkapan olah raga,
sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan untuk digunakan dalam olah
raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk
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raket, kolam renang [alat bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan,
truk mainan, peralatan latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang
digunakan atletik, daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan,
dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan
lemak untuk makanan, keripik kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi
manusia, makanan ringan berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie,
tapioka dan sagu, tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat
dimakan lainnya, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba)
yang diawetkan, cuka, saus dan bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk
membuat minuman beraroma, bubuk untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan
protein berbentuk batang, makanan ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian,
akuakultur, hortikultura dan kehutanan yang belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan
mentah, buah dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih
untuk ditanam, hewan hidup, bahan makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air
mineral dan air soda, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat
minuman, minuman untuk membantu melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman
energi yang mengandung kafein, minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi yang beraroma,
minuman isotonik [bukan untuk keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer
[minuman], shandy, sorbet [minuman], minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman,
tembakau dan pengganti tembakau, rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang
keperluan perokok, korek api; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko besi dan bahan bangunan; jasa toko
eceran sambung langsung (online) yang tersedia melalui jaringan komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara
online berupa berbagai macam barang-barang konsumen pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset
realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barangbarang konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang
dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan
kosmetik; jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak komputer yang tersedia melalui internet dan jaringan
komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai macam barang konsumen
lainnya; jasa toko retail secara online yang menampilkan headset realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan
(games), konten dan media digital; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa toko retail yang meliputi perangkat lunak
komputer untuk penggunaan alat-alat elektronik digital ponsel genggam dan elektronik konsumen lain; jasa toko ritel online
yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba
ada retail secara online; jasa toko untuk penjualan alat dapur; jasa toko untuk penjualan alat make up; jasa toko untuk
penjualan hadiah pesta pernikahan; jasa toko untuk penjualan hadiah ulang tahun; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasajasa analitik data usaha mengenai penjualan produk dan jasa orang lain, dan autentikasi, proses dan manajemen pembayaran
selular; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produkproduk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci,
peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang,
syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk
bermain dan barang olahraga; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuantujuan komersial dan periklanan; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan
cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan
pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain
secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; jasa-jasa promosi penjualan,
ialah mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa atas berbagai macam industri-industri melalui penyaluran bahan-bahan
promosi dan memberikan nasehat promosi penjualan; jasa-jasa promosi yaitu distribusi voucher hadiah, cek hadiah, cek
bernilai, stempel diskon dan kupon melalui telepon seluler dan peralatan seluler lainnya dan internet; jasa-jasa ritel dan grosir
online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker
tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga
dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana
untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang
olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler
terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit
dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasajasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan make-up; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan sabun
mandi; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; jasa-jasa toko ritel online menampilkan
konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik,
sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya
kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari
manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan
menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT,
yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan
adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan
model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data
atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu mempunyai kemampuan
untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke
perangkat komputer); kompilasi direktori bisnis untuk penerbitan di Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet;
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kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi
iklan untuk digunakan pada halaman web dan di internet; kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet;
layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan agen produk, layanan dan
perusahaan di internet; layanan berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten
multimedia, yang disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan distribusi di bidang
pakaian; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun dan tempat tidur; layanan
eceran atau grosir untuk pakaian; layanan eceran atau grosir untuk tas; layanan eceran atau grosir untuk tas dan kantong;
layanan grosir penjualan aksesoris tas, gelang, cincin; layanan grosir untuk tas; layanan grosir yang berkaitan dengan
pakaian; layanan grosir yang berkaitan dengan tas; layanan iklan dan informasi komersial yang disediakan melalui Internet;
layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu,
kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan
atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan
alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan
boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran secara
daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan
melalui media sosial; layanan iklan disediakan melalui Internet; layanan iklan internet; layanan iklan yang berkaitan dengan
pakaian; layanan informasi komersial disediakan melalui Internet; layanan konsultasi di bidang pemasaran Internet; layanan
lelang disediakan di Internet; layanan manajemen pameran dagang; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement
store; layanan pelelangan online melalui Internet; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan
pemesanan melalui pos untuk aksesori pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian; layanan pemesanan melalui
pos untuk pakaian dan aksesori pakaian; layanan pencarian informasi di internet dengan menggunakan program kecerdasan
buatan untuk orang lain; layanan pencocokan jaringan iklan online untuk menghubungkan pengiklan ke situs web; layanan
pengambilan untuk data Internet; layanan pengaturan dan pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk
mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan penjualan eceran (atau grosir) dan layanan penjualan ritel yang
disediakan pada media (internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja korespondensi, belanja rumah)
media untuk pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan
perlengkapan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran; pengelompokan atas nama
pihak ketiga dari berbagai produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris
untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang olahraga dan
kebugaran dan aksesoris, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara praktis; layanan perantara untuk
kain; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan,
pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek,
celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk
melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan
koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan;
layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet; layanan riset pasar
mengenai kebiasaan penggunaan Internet dan loyalitas pelanggan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kain tenun dan
bedding; layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tas dan kantong; layanan
ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta
gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan
pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan
perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu
mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk
hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray,
pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter
hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan
kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi
mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung
matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet,
linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan
minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel
disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon; layanan ritel online yang berkaitan dengan
pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan tas tangan; layanan ritel untuk kain; layanan ritel untuk kaus kaki; layanan
ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk pakaian luar; layanan ritel untuk sepatu; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas
dan dompet kulit; layanan ritel yang berkaitan dengan kain; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang
berkaitan dengan tas; layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir
menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali pakaian untuk penggunaan eksklusif untuk olahraga dan
pakaian tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir menampilkan tas; layanan toko
grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang
menampilkan tas; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel
olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi,
permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas
kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan pendidikan
interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program komputer;
layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah, buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi
perhatian umum, disediakan melalui Internet dan komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di
bidang hiburan yang menampilkan film, program televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang
disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel
menampilkan kain; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris;
layanan toko ritel online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel yang
menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan, peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital
genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing
untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan
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komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, serta jaringan elektronik
dan jaringan komunikasi lainnya; layanan untuk menjual alas dudukan kloset dari tekstil; melakukan pameran dagang;
melakukan pameran dagang di bidang mobil; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang
untuk tujuan komersial dan periklanan; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan informasi bisnis
melalui Internet; memberikan informasi melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil; memberikan informasi produk
konsumen melalui Internet; memberikan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; memfasilitasi pertukaran dan penjualan
dari jasa dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain
dengan cara menyalurkan iklan video di internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet; mempromosikan
barang dan jasa orang lain melalui Internet dan jaringan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan
di situs web Internet; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan
penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt,
tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mempromosikan dan melakukan pameran dagang; mempromosikan kepentingan
publik/umum dan kesadaran akan/mengenai masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global;
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan dan menebus poin pembelian dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan poin
pembelian untuk penggunaan kartu kredit; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui acara promosi;
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui bahan cetak; mempromosikan penjualan barang dan jasa
orang lain melalui kontes dan program pemberian insentif; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam
bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengadakan pameran
untuk keperluan perdagangan dan komersial; mengatur dan melakukan lelang Internet; mengatur dan melakukan pameran
dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan
pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dan pertunjukan komersial; mengatur
dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran
wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan
konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics)
dan industri hiburan permainan video; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan bisnis dan
periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur kontrak,
untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; mengatur langganan ke layanan Internet untuk orang lain;
mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial; mengatur, mempromosikan
dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk tujuan bisnis;
mengorganisasikan pameran dan pengujian barang-barang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir dan
melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang,
acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; menyediakan dan menyewakan ruang iklan di internet; menyediakan
direktori informasi komersial on-line di Internet; menyediakan informasi direktori komersial melalui Internet; menyediakan
informasi gigi di bidang e-commerce; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs
web internet; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions)
dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan panduan iklan online yang dapat dicari;
menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyelenggarakan pameran dagang virtual secara online;
menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk tujuan komersial
atau iklan; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau pameran-pameran
untuk tujuan bisnis atau iklan; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran
(expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri
dan komersial; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan;
organisasi lelang Internet; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran
dagang; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan
komersial; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan;
organisasi pameran dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan;
organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi peragaan busana untuk tujuan komersial; organisasi
peragaan busana untuk tujuan promosi; pameran dagang; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran dagang yang
terkait dengan kosmetik; pemasaran internet; pemasaran media sosial; pemasaran melalui telepon seluler, perlengkapan
seluler lainnya, dan melalui internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token), voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; pengaturan acara,
pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi
komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dagang kosmetik; pengaturan pameran
dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan promosi; pengaturan
peragaan busana untuk tujuan promosi; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan
secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan
berbasis elektronik (e-commerce); pengoperasian usaha situs komunitas di Internet; pengorganisasian dan pameran-pameran
dan pameran-pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; penjualan busana muslim melalui internet / online; penjualan hijab melalui
internet / online; penjualan seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil melalui
internet / online; penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesori
busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam dan perhiasan,
sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; penyebaran bahanbahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk digunakan sebagai laman web pada
internet; penyebaran iklan dan materi iklan melalui internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran iklan untuk orang
lain melalui Internet; penyebaran iklan untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer
global, regional dan lokal; penyebaran materi iklan secara online; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di Internet;
penyediaan dan penyewaan ruang iklan, terutama di internet; penyediaan direktori informasi komersil secara online melalui
internet; penyediaan informasi bisnis dan komersial dan semua layanan tersebut di atas disediakan online dari jaringan
komputer global, internet atau komputer database; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan ecommerce; penyediaan informasi komersial melalui Internet; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis melalui
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Internet; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah atau buku melalui Internet; penyediaan informasi
penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi produk
dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce;
penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas
kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung
obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat
untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper,
tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar
yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam
telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi
yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan
audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat
pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan konten teks, data, gambar, audio, video, dan multimedia pra-rekaman
yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar, melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi
lainnya; penyediaan laporan usaha untuk orang lain terkait penjualan produk dan jasa orang lain; penyediaan ruang di Internet
untuk periklanan; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; penyediaan situs
periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan informasi yang menampilkan barang-barang dan jasa-jasa dari vendor di
bidang pernikahan melalui internet; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan;
penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyewaan ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan di Internet
untuk iklan pekerjaan; penyewaan ruang iklan online; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui
Internet; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang,
pameran dan presentasi untuk tujuan komersial atau iklan; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial
antara para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); perwakilan, agen dan
mengatur iklan online di jaringan komputer; presentasi perusahaan dan barang serta layanan mereka di Internet; presentasi
perusahaan di Internet dan media lainnya; promosi barang dan jasa pihak lain melalui internet; promosi penjualan untuk orang
lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; providing information the sale of goods offered in the form of
shopping malls on internet websites; radio, televisi, iklan daring (online); ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian
pakaian; salah satu dari layanan yang disebutkan di atas disediakan secara online dari basis data komputer, jaringan informasi
dan / atau Internet; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet;
sponsor promosi dari industri pakaian intim; sponsor promosi pameran dagang; sponsor promosi pameran seni; strategi media
sosial dan konsultasi pemasaran; studi pasar tentang kebiasaan penggunaan Internet dan loyalitas pelanggan; toko busana
muslim; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko ritel online dalam bidang
pakaian; toko seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil; toko-toko ritel, pesanan
melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi
bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan
saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat
makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi
listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih
perlengkapan dan peralatan kopi===
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rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk
terminal nirkabel; penjualan eceran (retail) file gambar yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) publikasi elektronik,
yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) program komputer multimedia interaktif; penjualan eceran (retail) perangkat
lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang
lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran (retail) perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran
(retail) program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan periklanan; Jasa konsultasi
manajemen bisnis; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa manajemen bisnis dan administrasi
bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat
perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumahrumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama
(developments); Jasa manajemen bisnis khususnya manajemen logistik rantai pasok untuk orang lain; Jasa marketing dan
periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online); Jasa
periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media
sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Jasa periklanan dan publisitas oleh televise, radio dan surat; Jasa periklanan online; Jasa periklanan yang disediakan melalui
internet; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran yang
menyajikan ayam; Jasa yang menyediakan kampanye periklanan manajemen dalam hal pelacakan, menganalisa, dan
melaporkan data konsumen, demigrafik, dan tanggapan konsumen pada bahan-bahan iklan dan promosi; Kompilasi iklan
untuk digunakan sebagai halaman web; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; Konsultasi
manajemen bisnis di bidang perjalanan (bisnis) perusahaan; Konsultasi manajemen bisnis perusahaan dan personalia;
Konsultasi manajemen bisnis, yaitu, membantu bisnis untuk mengurangi tapak ekologi dan mengubah praktik bisnis menjadi
kegiatan yang ramah lingkungan melalui optimalisasi pengemasan.; Konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; Layanan
agen periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan organisasi dan orangorang yang peduli dengan bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan bantuan dan
konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor medis; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan,
layanan pemasangan, dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat
serta aksesori dan suku cadang terkait; Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang
disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi
di bidang jasa medis; Layanan informasi iklan dan komersial melalui internet; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
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tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan konsultasi untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen
bisnis; Layanan manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras
logam; Layanan manajemen risiko bisnis; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan pengaturan acara
[mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan sewa dan penjualan ruang
iklan; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; Manajemen Proses Bisnis; Manajemen bisnis bebas bea;
Manajemen bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper,
ransel dan peralatan luar ruang; Manajemen bisnis dan layanan administrasi yang mendukung pemanfaatan jaringan
komputer global; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang hotel, resort, resort kondominium, penyewaan
apartemen untuk liburan, penyewaan rumah untuk liburan, pengembangan konsep timeshare, dan pertukaran dengan konsep
timeshare; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk
liburan, pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan;
Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain;
Manajemen bisnis dari hak komersil dalam atau yang berhubungan dengan turnamen golf dan media; Manajemen bisnis
fasilitas perjamuan dan fungsi sosial, fasilitas golf, dan restoran; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Manajemen
bisnis toko serba ada; Manajemen perizinan barang dan jasa pihak lain (manajemen bisnis); Manajemen spanduk iklan yang
berafiliasi dengan pemasaran; Manajemen yang berkaitan dengan bisnis periklanan; Memberikan informasi iklan dan bisnis
secara online atau melalui layanan web; Mempersiapkan barang periklanan; Mempersiapkan iklan; Mempersiapkan materi
iklan; Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Mengatur dan menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan
bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan
acara untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir pengerjaan promosi dan iklan dan mengorganisir pengerjaan retensi
pelanggan, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi untuk mendorong loyalitas pelanggan, baik terkait dengan
penggunaan kartu kredit maupun tidak; Menyediakan konsultan untuk penggabungan bisnis dan manajemen rantai;
Menyediakan layanan iklan dan jasa reklame; Menyediakan ruang iklan di situs web; Menyediakan ulasan pengguna untuk
tujuan komersial atau periklanan; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset
dalam perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen
bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan periklanan;
Nasehat bisnis dan manajemen bisnis atas program yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; Organisasi
pameran untuk tujuan komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan; Pemasaran dan periklanan
pada jasa keuangan dan asuransi; Pembuatan materi periklanan; Penempatan iklan; Pengaturan dan pengoperasian materi
iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengaturan
distribusi literatur iklan sebagai respons terhadap permintaan telepon; Pengembangan konsep periklanan; Pengembangan
standar sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara online untuk pihak ketiga
melalui jaringan komunikasi elektronik; Pengiklanan di surat kabar; Pengiklanan penjualan melalui pasar; Pengiklanan
penjualan melalui pos; Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyebaran bahan untuk iklan; Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan
melalui pos; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi on-line di internet; Penyediaan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas-fasilitas penitipan anak untuk anak; Penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis yang di
tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi mengenai analisis manajemen bisnis dalam aspek keuangan perusahaan;
Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai
periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi
kantor di bidang sistem penentuan posisi global; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait jasa
periklanan, pemasaran, Jasa promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan administrasi bisnis terkait asuransi dan
layanan broker dalam jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi, penilaian bisnis, pertanyaan bisnis,
investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan layanan informasi, bantuan manajemen
bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial untuk konsumen dan, toko saran
konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi pesanan pembelian, Penghimpun
informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi, kompilasi, sistemisasi, verifikasi,
analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan informasi bisnis disediakan dalam
jaringan dari sebuah database komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel, pencarian data dalam file komputer
untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar efisiensi, konsultasi manajemen
personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia informasi bisnis dan komersial,
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analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan ulasan bisnis untuk orang lain,
menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan untuk bisnis atau tujuan
komerial, menyiapkan laporan keuangan; Penyediaan layanan direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek
melalui web online yang menampilkan hyperlink ke situs web; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui
Internet.; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website;
Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; Penyewaan materi periklanan; Penyewaan media iklan, ruang,
dan peralatan (termasuk online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet); Penyewaan papan iklan; Penyewaan
peralatan untuk periklanan; Penyewaan ruang iklan di situs web; Perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran
dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Perencanaan pengiklanan; Periklanan melalui jaringan telepon seluler;
Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran, dan promosi barang dan jasa
pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Produksi keperluan periklanan visual; Produksi rekaman video untuk tujuan
periklanan; Promosi [periklanan] bisnis; Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; Waralaba restoran, yaitu, penawaran
bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa
bagi orang lain, untuk program diskon yang memungkinkan peserta mendapatkan diskon barang dan jasa melalui penggunaan
kartu anggota diskon, kompetisi untuk keperluan periklanan, program loyalitas konsumen, skema insentif dan loyalitas
pelanggan, program loyalitas menyangkut diskon atau insentif, program imbalan loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif
penjualan dan promosi, program insentif promosi penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel; agen pemesanan
teater [manajemen bisnis artis pertunjukan]; agen pemesanan teater untuk iklan atau promosi penjualan; analisis dan studi
atas informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan
studi-studi per-iklanan; analisis manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis; analisis respon iklan dan
riset pasar; analisis respons iklan dan studi pasar; analisis respons terhadap iklan; bantuan bisnis, manajemen dan layanan
administrasi; bantuan bisnis, manajemen dan layanan informasi; bantuan dalam manajemen bisnis komersial waralaba;
bantuan dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; bantuan dan saran mengenai organisasi
dan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran;
bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian fasilitas pelabuhan untuk orang lain; bantuan manajemen bisnis dalam
pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; bantuan manajemen bisnis untuk perusahaan industri
atau komersial; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; beriklan di Internet untuk
orang lain; beriklan di kios elektronik; beriklan di majalah, brosur, dan koran; beriklan di pers populer dan profesional; beriklan
melalui Internet; beriklan melalui jaringan telepon seluler; beriklan melalui media elektronik; beriklan melalui semua sarana
komunikasi publik; beriklan untuk orang lain di Internet; bisnis dan manajemen; copywriting iklan; copywriting untuk keperluan
iklan dan promosi; demonstrasi barang untuk keperluan iklan; desain bahan iklan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain;
desain brosur iklan; desain logo iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; desain selebaran iklan; desain, kreasi,
persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; distribusi bahan periklanan; distribusi dan
penyebaran materi iklan; distribusi dan penyebaran materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi iklan;
distribusi iklan dan pengumuman komersial; distribusi masalah periklanan; distribusi materi iklan [selebaran, prospektus,
materi cetak, sampel]; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distribusi
materi iklan, pemasaran dan promosi; distribusi pengumuman iklan; distribusi produk untuk tujuan periklanan; distribusi
prospektus dan sampel untuk keperluan periklanan; distribusi prospektus untuk keperluan periklanan; distribusi sampel untuk
keperluan iklan; distribusi selebaran iklan; distribusi selebaran iklan untuk orang lain; distribusi selebaran untuk tujuan
periklanan; distribusi selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel untuk keperluan periklanan; file sentral dan manajemen
file bisnis terkomputerisasi; galeri seni untuk tujuan iklan; galeri seni untuk tujuan komersial atau iklan; iklan; iklan banner; iklan
baris; iklan bayar per klik; iklan billboard elektronik; iklan bioskop; iklan dan layanan informasi komersial; iklan dan layanan
pemasaran interaktif; iklan dan pemasaran kooperatif; iklan dan pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan
dan komersial; iklan dan saran bisnis; iklan daring pada internet dan sistem jaringan komputer global lainnya; iklan dengan
komunikasi nirkabel; iklan di bidang pariwisata dan perjalanan; iklan film; iklan jasa pelatihan penyelaman dalam air secara
online; iklan komersial; iklan komersial perusahaan; iklan komersial radio; iklan komersial televisi; iklan langsung; iklan
majalah; iklan melalui pesanan surat; iklan melalui sarana komunikasi umum; iklan melalui semua sarana komunikasi umum;
iklan mobil untuk dijual melalui Internet; iklan online; iklan online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer;
iklan pengalaman, acara dan secara langsung; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor
dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan acara olahraga domestik dan internasional; iklan promosi produk dan layanan
pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan konser musik; iklan promosi produk dan
layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan olahraga, musik, dan acara
budaya lainnya; iklan radio; iklan radio dan televisi; iklan real estat; iklan real estat komersial; iklan real estat komersial atau
perumahan; iklan real estat perumahan; iklan respons langsung; iklan secara online jasa pengaturan pengantaran orang-orang
yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving; iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan situs
web bisnis; iklan sponsor; iklan surat langsung untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan basis pelanggan yang
ada; iklan televisi; iklan untuk keperluan rekrutmen; iklan untuk perekrutan personil; iklan wisata diving dan snorkeling di Pulau
melalui internet; iklan yang berkaitan dengan layanan transportasi dan pengiriman; iklan yang berkaitan dengan produk
farmasi dan produk pencitraan in-vivo; iklan, pemasaran dan konsultasi konsultasi, layanan konsultasi dan bantuan; iklan,
promosi, dan layanan hubungan masyarakat; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi, layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi bisnis yang disediakan secara online atau melalui
Internet; jasa administrasi dan manajemen bisnis sehubungan dengan program sponsor; jasa agen bakat dalam sifat
manajemen bisnis artis yang tampil; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio; jasa agen periklanan televisi; jasa
agensi talent (manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa analisis periklanan; jasa bisnis dan periklanan; jasa iklan ritel
yaitu penyebaran masalah iklan untuk pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik daring; jasa informasi, penasehatan
dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui
jaringan komputer; jasa klub pelanggan dan jasa loyalitas pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan;
jasa klub pelanggan, untuk keperluan komersial, promosi dan/atau iklan; jasa konsultasi bisnis yang berkaitan dengan
integrasi bidang teknologi proses bisnis, pembelajaran organisasi, manajemen perubahan dan keberlanjutan operasional; jasa
konsultasi manajemen bisnis yang disediakan melalui Internet; jasa konsultasi yang berkaitan

Halaman 386 dari 623

dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis,
manajemen bisnis dan pemasaran; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa
manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen bisnis komersial; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan
penjualan secara elektronik; jasa manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi; jasa penataan untuk tujuan iklan; jasa
penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga
atau iklan; jasa periklanan; jasa periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa periklanan dan manajemen;
jasa periklanan dan promosi dan konsultasi yang terkait dengannya; jasa periklanan dan publisitas, yaitu, mempromosikan
barang, jasa, identitas merek dan informasi serta berita komersial pihak ketiga melalui media cetak, audio, video, digital dan
medium on-line; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan yang berkaitan
dengan penjualan barang; jasa periklanan yang disediakan oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa periklanan, yaitu,
manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa
periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan
pelaporan iklan untuk orang lain; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa produksi
iklan; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung
apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa-jasa
analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour)
melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; jasa-jasa manajemen bisnis,
yaitu manajemen dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran,
kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu),
klub rekreasi resor, klub liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak yang berbeda dan proporsional, klub tempat
kediaman pribadi, hak penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka panjang untuk pihak lain; jasa-jasa organisasi dan
pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasa-jasa penelitian
perniagaan yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa penyediaan media dibidang periklanan
dan pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media untuk periklanan
pemasaran secara langsung; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan
dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa periklanan dan
pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah:
media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-pindah),
blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi
viral; jasa/layanan bisnis dan periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak
kinerja periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan
data iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan
pembelian media untuk orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan dan pemasaran; jasa/layanan penyaluran iklan
dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; kegiatan
pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; kompilasi dan analisis data dan informasi
yang berkaitan dengan manajemen bisnis; kompilasi iklan untuk digunakan pada halaman web dan di internet; kompilasi iklan
untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; kompilasi, produksi, dan penyebaran materi iklan; konsultasi bisnis dan
layanan manajemen mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi
bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi bisnis, manajemen, perencanaan dan pengawasan; konsultasi iklan pers;
konsultasi manajemen bisnis; konsultasi manajemen bisnis dan organisasi perusahaan; konsultasi manajemen bisnis di
bidang jasa transportasi dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis di bidang pengembangan eksekutif dan kepemimpinan;
konsultasi manajemen bisnis di bidang transportasi, yaitu, perencanaan dan koordinasi transportasi orang untuk orang lain;
konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan strategi, pemasaran, produksi, personalia dan penjualan eceran;
konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; konsultasi manajemen risiko bisnis; konsultasi mengenai strategi komunikasi
periklanan; konsultasi periklanan; konsultasi periklanan dan pemasaran; konsultasi periklanan di bidang teknologi blockchain
dan cryptocurrency; konsultasi yang berkaitan dengan iklan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan layanan iklan dan
promosi; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen
proses bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan administrasi dan manajemen bisnis;
layanan akuntansi administrasi, layanan akuntansi rental, layanan manajemen personalia, layanan bantuan dalam manajemen
kegiatan bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan analisis bisnis
dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen proyek; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di
bidang manajemen strategis; layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek,
manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di
sektor energi; layanan benchmarking untuk keperluan manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan
bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di bidang manajemen strategis; layanan bisnis untuk orang lain, yaitu,
kredensial individu dan para profesional di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan
bisnis untuk pihak lain yang menjadi pengujian dalam menentukan kompetensi secara profesional, yaitu, menguji,
menganalisis, dan mengevaluasi tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan orang lain di bidang manajemen bisnis
dan manajemen proyek; layanan bisnis untuk pihak lain, yaitu, kredensial manajemen bisnis dan profesional manajemen
proyek; layanan bisnis, yaitu, perumusan praktik terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu
dan para profesional, khususnya di bidang manajemen bisnis; layanan ganti jendela untuk tujuan iklan; layanan iklan baris;
layanan iklan dan informasi komersial yang disediakan melalui Internet; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas,
kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan),
celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats),
topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan
figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan;
layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk
restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media
sosial; layanan iklan dan promosi; layanan iklan dan promosi dan layanan informasi yang berkaitan dengannya; layanan iklan
dan promosi penjualan; layanan iklan dan publisitas; layanan iklan dan publisitas yang disediakan melalui televisi, radio atau
surat; layanan iklan digital; layanan iklan disediakan melalui Internet; layanan iklan internet; layanan iklan pers; layanan iklan
promosi; layanan iklan seluler di kendaraan; layanan iklan seluler di perangkat telekomunikasi; layanan iklan seluler untuk
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orang lain; layanan iklan surat langsung yang disediakan oleh para letterhops; layanan iklan untuk mempromosikan broker
saham dan sekuritas lainnya; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan pendidikan bahasa Arab; layanan
iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan terjemahan materi pendidikan dan pengajaran ke dalam bahasa Arab;
layanan iklan untuk mempromosikan karya amal orang lain; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan
bahaya mengemudi saat mengantuk; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan sindrom nefrotik dan
glomerulosklerosis segmental fokal [FSGS]; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang industri seks
komersial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang manfaat berbelanja secara lokal; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah ekonomi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah energi; layanan iklan
untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah global; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah kebijakan publik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kemiskinan;
layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesehatan; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah kesetaraan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah
lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan yang berkaitan dengan
ekosistem laut; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah pendidikan; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah politik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang
masalah sosial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang perdagangan manusia; layanan iklan untuk
menciptakan identitas merek untuk orang lain; layanan iklan untuk menciptakan identitas perusahaan dan merek; layanan
iklan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kondisi medis; layanan iklan untuk orang lain; layanan iklan untuk
promosi barang; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan untuk
pengobatan diabetes; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan; layanan
iklan yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan iklan yang berkaitan dengan produk pencitraan in vivo; layanan iklan
yang berkaitan dengan wewangian; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, pemasaran dan publisitas; layanan
iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan
informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan informasi yang berkaitan
dengan periklanan; layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen
bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen strategis; layanan
konsultasi bisnis terkait manajemen armada kendaraan untuk tujuan komersial; layanan konsultasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas bisnis (business
entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations) untuk
mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan
komunikasi global; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan konsultasi pemasaran dan
periklanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen bisnis, organisasi bisnis, perencanaan
bisnis, dan sumber daya manusia; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan
manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan logistik (manajemen bisnis dan organisasi fasilitas dan
sumber daya); layanan loyalitas pelanggan dan layanan klub pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi, iklan, dan
keterlibatan pelanggan; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran
produk baru; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan manajemen bisnis yang disediakan oleh
agen teater; layanan manajemen bisnis, yaitu, logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik; layanan manajemen risiko
bisnis; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan pemberian nasehat dan
konsultasi bisnis di bidang manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen
strategis; layanan pencocokan jaringan iklan online untuk menghubungkan pengiklan ke situs web; layanan penelitian yang
berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; layanan pengembangan iklan dan kampanye promosi untuk bisnis; layanan
perantara yang berkaitan dengan iklan; layanan perantara yang berkaitan dengan penyewaan waktu dan ruang iklan; layanan
perencanaan periklanan; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan manajeman
untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja
berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket,
jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian),
sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka
mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan;
layanan periklanan untuk mempromosikan kesadaran publik di bidang kesejahteraan sosial; layanan periklanan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah medis; layanan periklanan yang berkaitan dengan alat pencitraan in
vivo; layanan periklanan yang berkaitan dengan komersialisasi produk-produk baru; layanan periklanan yang berkaitan
dengan kosmetik; layanan periklanan, yaitu, mempromosikan jasa pihak lain; layanan promosi dan iklan; layanan strategi
komunikasi periklanan; layanan tata letak untuk tujuan periklanan; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di
bidang manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen bisnis;
layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan
waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan
waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan
restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; manajemen bisnis;
manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis agen dan broker asuransi berdasarkan outsourcing;
manajemen bisnis agensi sastra; manajemen bisnis apartemen; manajemen bisnis atlet profesional; manajemen bisnis
bandara; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; manajemen bisnis dan layanan konsultasi;
manajemen bisnis dan mengelola studio audio atau video; manajemen bisnis dan pemasaran merek untuk bisnis dan individu;
manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; manajemen bisnis di bidang pembuatan kapal atas nama orang
lain; manajemen bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis diskotik; manajemen bisnis
eceran on-line yang terkomputerisasi; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis
hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen bisnis kamp musim panas;
manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-orang olahraga; manajemen bisnis outlet
grosir; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis pemain musik;
manajemen bisnis penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan; manajemen bisnis
perusahaan dalam industri pengangkutan kapal; manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen bisnis praktik
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kedokteran hewan; manajemen bisnis program penggantian untuk orang lain; manajemen bisnis pusat konferensi; manajemen
bisnis restoran; manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit; manajemen bisnis sementara;
manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik
dan/atau musisi; manajemen bisnis studio film; manajemen bisnis teater; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba;
manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis,
tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam
renang, outlet grosir dan ritel; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi dan
layanan informasi; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring
(online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen catatan
bisnis; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan
dengan permainan golf; manajemen dan administrasi bisnis kapal; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen file
bisnis; manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen informasi bisnis; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan
informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen model bisnis; manajemen
proses bisnis dan konsultasi yang berkaitan dengannya; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain;
manajemen reputasi bisnis dan layanan peningkatan; manajemen risiko bisnis; manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; melakukan survei riset manajemen bisnis online; melakukan, mengatur dan mengatur
pameran dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; memberikan bantuan di bidang manajemen
bisnis; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang
manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen
dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; memberikan
informasi tentang produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan informasi untuk
layanan iklan dan publisitas; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan kode diskon
loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan poin
loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis komersial;
memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan
manajemen bisnis; memperbarui materi iklan; mempromosikan barang dan jasa orang lain
melalui kupon, diskon, iklan, penghargaan dan
insentif yang dihasilkan sehubungan dengan
penggunaan kartu kredit dan debit, tautan
elektronik ke situs web pedagang dan pengecer; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mendistribusikan materi
iklan melalui berbagai metode; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan menyiapkan dan menempatkan iklan di
majalah elektronik; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet; mempromosikan
kepentingan komersial dan bisnis para profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang
manajemen bisnis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen bisnis; memproses pertanyaan telepon tentang
barang dan jasa yang diiklankan; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen bisnis; menampilkan
iklan untuk orang lain; menempatkan iklan untuk orang lain; menerbitkan dan memperbarui teks iklan; mengadakan pameran
dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna,
dan iklan online; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk
tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan
melakukan pameran wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi
bisnis di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen proyek;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan
pameran dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni
untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur iklan di bioskop; mengatur kontrak iklan dan promosi untuk pihak ketiga; mengatur
kontrak iklan untuk orang lain; mengevaluasi dampak iklan pada audiens; mengiklankan barang dan jasa dari vendor online
melalui panduan online yang dapat dicari; mengorganisasikan pameran dan pengujian barang-barang olahraga untuk
keperluan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau
iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; menyediakan
administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti
jompo untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan
manajemen fasilitas panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas
penitipan anak; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk anak-anak yang membutuhkan
dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk orang
tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas perumahan; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo untuk orang tua atau orang cacat;
menyediakan dan menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; menyediakan dan
menyewakan ruang iklan di internet; menyediakan database komputer online dan database online yang dapat dicari di bidang
iklan baris; menyediakan dukungan memulai manajemen bisnis untuk bisnis lain; menyediakan informasi gigi di bidang ecommerce; menyediakan informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai
administrasi, -mengenai kegunaan kantor; menyediakan manajemen bisnis dan bantuan operasional untuk bisnis komersial;
menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi amal; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi kemanusiaan;
menyediakan panduan iklan online yang dapat dicari; menyediakan peringkat pengguna untuk tujuan komersial atau
periklanan; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di
Internet; menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan
jasa; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk tujuan
komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan;
menyewakan waktu iklan di media komunikasi; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruang untuk orang lain; menyiapkan
dan menempatkan iklan luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan untuk orang lain; menyusun
indeks informasi untuk tujuan komersial atau iklan; nasihat yang berhubungan dengan manajemen bisnis dan pengoperasian
klub kebugaran dan kesehatan; negosiasi kontrak iklan; organisasi acara periklanan; organisasi acara, pameran, pameran dan
pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; organisasi bisnis dan konsultasi manajemen di bidang
manajemen personalia; organisasi kompetisi untuk keperluan periklanan atau usaha; organisasi pameran bunga dan tanaman
untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi
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pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran
dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan;
organisasi pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; organisasi pameran
untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pengundian hadiah untuk tujuan iklan; organisasi program loyalitas pelanggan
untuk tujuan komersial, promosi atau iklan; pemantauan efektivitas periklanan; pembuatan dan pembaruan materi iklan;
pembuatan materi iklan; pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan
iklan di situs web (websites) untuk orang lain; penelitian di bidang manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian
pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penelitian periklanan; penerbitan
teks iklan; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; pengaturan transaksi komersial untuk
orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain,
termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengawasan manajemen bisnis; pengelolaan iklan
banner berbayar; pengelolaan periklanan; pengembangan artikel iklan; pengembangan konsep periklanan dan pemasaran;
pengiklanan penjualan melalui elektronik; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail
advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising); pengiklanan penyewaan properti liburan untuk orang
lain; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; pengindeksan web untuk tujuan periklanan; pengkinian materi
periklanan; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk tujuan
komersial atau periklanan; penulisan skrip untuk tujuan periklanan; penulisan teks publisitas dan iklan; penyebaran bahan
iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; penyebaran bahan-bahan periklanan,
pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk digunakan sebagai laman web pada internet;
penyebaran iklan; penyebaran iklan dan materi iklan [selebaran, brosur, selebaran, dan sampel]; penyebaran iklan dan materi
iklan melalui internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran iklan melalui jaringan komunikasi on-line; penyebaran
iklan untuk orang lain; penyebaran iklan untuk orang lain melalui Internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan
komunikasi elektronik on-line; penyebaran iklan untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan
komputer global, regional dan lokal; penyebaran materi iklan [selebaran, brosur, dan barang cetakan]; penyebaran materi iklan
dan promosi; penyebaran materi iklan melalui pos; penyebaran materi iklan secara online; penyebaran materi iklan,
pemasaran, dan publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan materi
publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di
Internet; penyediaan dan penyewaan ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan, terutama di internet;
penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi di bidang
manajemen bisnis; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi
manajemen bisnis; penyediaan informasi penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan
melalui internet; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan ruang
di Internet untuk periklanan; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa; penyediaan ruang iklan; penyediaan
ruang iklan dalam majalah; penyediaan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyediaan ruang
iklan di jaringan komputer global; penyediaan ruang iklan di majalah; penyediaan ruang iklan di majalah, surat kabar dan
majalah; penyediaan ruang iklan di media elektronik; penyediaan ruang iklan di surat kabar; penyediaan ruang iklan melalui
jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang iklan, waktu dan media, yaitu, penyewaan ruang iklan dan waktu iklan di
media komunikasi; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; penyediaan situs
periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan informasi yang menampilkan barang-barang dan jasa-jasa dari vendor di
bidang pernikahan melalui internet; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan;
penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan papan iklan; penyewaan papan iklan [papan iklan];
penyewaan papan iklan digital [papan iklan]; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan dan materi iklan; penyewaan
ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan di Internet untuk iklan pekerjaan; penyewaan ruang iklan di situs web;
penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan pada media komunikasi; penyewaan tanda untuk tujuan iklan;
penyewaan waktu iklan di bioskop; penyewaan waktu iklan di media komunikasi; perencanaan dan desain periklanan, yaitu,
desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan
pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan komersial atau iklan; perencanaan manajemen bisnis;
perencanaan periklanan; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media;
periklanan; periklanan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; periklanan dan konsultasi
manajemen bisnis; periklanan dan pemasaran; periklanan melalui gambar berjalan; periklanan melalui jaringan telepon seluler;
periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan
pemasaran langsung; periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran, riset pasar; persiapan dan presentasi tampilan audio
visual untuk tujuan periklanan; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan iklan dan materi
promosi dan pemasaran untuk orang lain; persiapan iklan khusus untuk orang lain; persiapan iklan untuk orang lain; persiapan
kampanye iklan; persiapan presentasi audiovisual untuk digunakan dalam iklan; persiapan, produksi, dan penyebaran iklan
dan materi iklan untuk orang lain; perwakilan, agen dan mengatur iklan online di jaringan komputer; perwakilan, agen dan
mengatur penyediaan ruang untuk iklan barang dan jasa; produksi bahan iklan; produksi dan distribusi iklan radio dan televisi;
produksi film iklan; produksi iklan; produksi iklan radio; produksi iklan radio dan televisi; produksi iklan televisi; produksi iklan
televisi, radio dan online; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; produksi materi iklan dan iklan; promosi dan iklan dalam
segala jenis dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk; promosi periklanan (sponsor); promosi, iklan, dan
pemasaran situs web online; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi barang cetakan untuk keperluan
periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi elektronik dari barang cetakan untuk keperluan periklanan; publikasi materi cetak
untuk tujuan periklanan; publikasi naskah publisitas/iklan; publisitas iklan industri dan komersial; radio, televisi, iklan daring
(online); riset pasar untuk tujuan periklanan; saran bisnis yang berkaitan dengan periklanan; saran dan bantuan manajemen
bisnis; saran yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi bisnis; studi pasar untuk tujuan periklanan===
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40112., Kota Bandung, Jawa Barat, 40112
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DEALDEAL.ID
: Tidak Ada Terjemahan

591
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Biru, Putih
: 38
: ===Jasa jaringan komunikasi radio; Jasa komunikasi; Jasa komunikasi audio; Jasa komunikasi frekuensi radio; Jasa
komunikasi melalui telepon selular; Jasa komunikasi suara, teks dan data nirkabel berlangganan ke operator seluler untuk
melakukan panggilan telepon; Jasa komunikasi untuk pertukaran data dalam bentuk elektronik; Jasa komunikasi, yaitu,
transmisi suara, audio, gambar visual dan data melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, internet, jaringan
jasa informasi dan jaringan data.; Jasa konsultasi di bidang perencanaan telekomunikasi untuk kelangsungan bisnis, layanan
komunikasi surat elektronik, layanan komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP); Jasa penerimaan pesan; Jasa penerusan
pesan; Jasa pengamanan dan pengawasan yang berkaitan dengan telekomunikasi, broadband, penyiaran, dan transmisi
satelit; Jasa pengiriman informasi melalui telepon; Jasa penyediaan akses ke konten multimedia online; Jasa penyediaan
akses ke peranti lunak aplikasi yang digunakan pada telepon mobile dan perangkat mobile lain; Jasa penyediaan informasi
petunjuk telepon untuk bantuan telekomunikasi; Jasa penyediaan informasi petunjuk telepon untuk pelanggan; Jasa
penyediaan konten hiburan multimedia; Jasa penyediaan layanan telepon kepada skema keanggotaan termasuk skema kartu
loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang
dan layanan; Jasa penyiaran; Jasa penyiaran digital; Jasa pertukaran data elektronik; Jasa streaming konten media digital
untuk pihak lain; Jasa telekomunikasi; Jasa telekomunikasi untuk pendistribusian data; Jasa telekomunikasi, yaitu, peringatan
jaringan komunikasi global sehubungan dengan musik dan hiburan musikal; Jasa transfer data; Jasa transfer data digital; Jasa
transmisi data dan penyiaran data; Jasa transmisi konten ponsel melalui smart phone; Jasa transmisi satelit; Komunikasi
antara computer; Komunikasi melalui unit onboard yang menggabungkan peralatan telekomunikasi dengan fungsi
telekomunikasi; Konsultasi, informasi dan jasa penasehat terkait dengan layanan telekomunikasi, Komunikasi; Kontrol sistem
operasi satelit parabola; Layanan Komunikasi Pribadi; Layanan Komunikasi nirkabel; Layanan Private Branch Exchange
[PBX]; Layanan Terpadu Layanan Jaringan Digital [ISDN]; Layanan kantor berita untuk transmisi elektronik; Layanan komputer
yang berhubungan dengan transmisi informasi, data, dokumen, dan gambar melalui Internet; Layanan komunikasi internet;
Layanan komunikasi multimedia secara real-time yang berbasis web melalui situs web di Internet untuk melihat, mengelola,
mengedit dan menyimpan dokumen; Layanan komunikasi, yaitu pengiriman sinyal suara, data, faksimili, gambar dan informasi
secara elektronik; Layanan komunikasi, yaitu penyediaan fasilitas dan peralatan untuk konferensi audio dan video, pertukaran
data, konferensi kehadiran jarak jauh, dan kolaborasi waktu nyata; Layanan komunikasi, yaitu, transmisi data, grafik, foto,
pesan teks, surat elektronik, file video dan audio oleh jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, Internet, jaringan
layanan informasi dan jaringan data; Layanan konferensi telepon; Layanan konsultasi mengenai perencanaan,
pengorganisasian, produksi, dan penyampaian pertemuan, acara, dan seminar online serta distribusi materi online yang
berhubungan dengan layanan konsultasi perencanaan, pengorganisasian, produksi, dan penyampaian pertemuan, acara, dan
seminar online; Layanan konsultasi, informasi dan konsultasi yang terkait dengan layanan telekomunikasi; Layanan media
seluler dalam bentuk transmisi elektronik, penyiaran, dan pengiriman konten hiburan audio, video, dan multimedia, termasuk
teks, data, gambar, audio, video, dan file audiovisual melalui Internet, komunikasi nirkabel, jaringan komunikasi elektronik, dan
jarigan computer.; Layanan on-line, yaitu, jasa pemberian informasi melalui jaringan komputer lokal dan jaringan global di
bidang telekomunikasi dan telefoni; Layanan panggilan Private Branch Exchange [PBX]; Layanan pendukung untuk
pertemuan online dan acara online, yaitu, pengembangan dan penyelenggaraan pertemuan dan acara secara online untuk
pelanggan, dan pelayanan distribusi materi secara online yang berhubungan dengan pertemuan dan penyelenggaraan acara
secara online; Layanan pengiriman dan penerimaan data melalui jaringan telekomunikasi; Layanan pengiriman pesan instan;
Layanan pengiriman video-on-demand; Layanan pengunduhan piranti lunak komputer untuk memudahkan pengguna dalam
berpartisipasi di pertemuan dan kelas berbasis web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak
melalui penelusuran web; Layanan penyediaan fasilitas koneksi Wi-Fi (hotspot); Layanan penyiaran internet, yaitu, penyiaran
dan perekaman secara streaming dan langsung untuk materi audio dan video dari acara dan pertemuan bagi para peserta
jarak jauh, dan pendistribusian materi secara online yang berhubungan dengan layanan penyiaran dan perekaman; Layanan
ruang obrolan berbasis Internet; Layanan telekomunikasi yang disediakan melalui platform dan portal pada internet dan media
lainnya; Layanan telekomunikasi yang disediakan melalui platform internet dan portal; Layanan telekomunikasi, selain layanan
penyiaran; Layanan telekomunikasi, yaitu layanan akses telekomunikasi; Layanan telekomunikasi, yaitu, fasilitasi kolaborasi
online dan pelatihan jarak jauh bagi karyawan badan usaha dan organisasi pemerintahan; Layanan telekomunikasi, yaitu, jasa
penyediaan telekonferensi multimedia berbasis web, konferensi video, dan layanan pertemuan online yang memudahkan bagi
pengguna untuk melihat, berbagi, mengedit, dan mendiskusikan isi dokumen, data, dan gambar secara simultan
dan asynchronous (proses pengeksekusian kode yang tidak sesuai dengan urutan yang ada ) oleh para peserta melalui
browser web; Layanan telekomunikasi, yaitu, menyediakan sambungan telekomunikasi untuk jaringan komputer global;
Layanan telekomunikasi, yaitu, penyediaan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global dan layanan gateway
(gerbang jaringan) telekomunikasi terkait; Layanan telekomunikasi, yaitu, penyediaan layanan akses jarak jauh yang aman
melalui Internet ke jaringan komputer pribadi bagi para pelanggan dan karyawan mereka; Layanan telekomunikasi, yaitu,
penyediaan layanan kolaborasi online yang memudahkan pengguna untuk dapat mengakses dokumen, data, kalender, daftar
tugas, buku alamat, dan forum diskusi yang sama secara berbarengan, dari jarak jauh; Layanan telekomunikasi, yaitu,
transmisi informasi, data, dokumen, gambar dan aplikasi piranti lunak melalui Internet; Layanan transmisi video; Layanan yang
memungkinkan orang untuk mengakses situs web melalui internet; Memberikan informasi, termasuk on-line, mengenai
telekomunikasi; Mengirim Pesan Elektronik yang berkaitan dengan Dompet Ponsel; Menyediakan akses banyak penguna ke
jaringan informasi komputer global dalam bidang perawatan kesehatan; Menyediakan akses ke halaman web; Menyediakan
akses ke platform dan portal di internet untuk melacak dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan;
Menyediakan akses ke situs web dalam jaringan global komputer dimana pihak ketiga dapat menawarkan kegiatan dan

740

Halaman 391 dari 623

layanan yang berkaitan dengan makan, kebugaran, kecantikan dan kesejahteraan dan pengguna dapat memesan dan
mendapatkan akses ke layanan yang ditawarkan tersebut; Menyediakan akses keplatform dan portal internet untuk
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pemindahan gambar fotografi dan digital ke cakram
atau media elektronik lainnya; Pengelolaan dengan mempergunakan peralatan telekomunikasi; Pengiriman (transmisi) data
jarak jauh secara elektronik
jasa-jasa tersebut diatas berkaitan dengan masin-mesin konstruksi; Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Kompute;
Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Komputer; Pengiriman dokumen secara on-line melalui jaringan komputer
global; Pengiriman pesan elektronik; Penyedia informasi komunikasi dengan menghubungkan database komputer dan
internet; Penyedia layanan komunikasi melalui internet; Penyediaan akses ke basis data komputer; Penyediaan akses ke
database, forum dan ruang bicara online; Penyediaan akses ke jaringan komputer global melalui terminal komputer;
Penyediaan akses ke platform dan portal internet; Penyediaan akses kepada platform-platform dan portal-portal internet untuk
platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran dan produsen; Penyediaan
akses mudah ke database informatik on-line, khususnya di bidang kendaraan; Penyediaan dan penyewaan waktu akses ke
basis data komputer; Penyediaan jaringan untuk Pemesanan Barang Melalui Internet; Penyediaan jaringan untuk Pemesanan
Barang Melalui Internet,; Penyediaan koneksi telekomunikasi ke Internet; Penyediaan layanan konektivitas telekomunikasi ke
jaringan komputer global; Penyediaan portal situs web Internet di bidang teknologi dan pengembangan piranti lunak yang
memungkinkan pengguna untuk melacak dan mengelola inventaris peralatan dan perangkat lunak jaringan, memperoleh
informasi tentang rilis piranti lunak, menerima peringatan keamanan dan laporan gangguan piranti lunak, informasi perbaikan
dan alat pemecahan masalah yang bersifat online, piranti lunak diagnostik yang tidak dapat didownload yang disesuaikan
untuk pengguna jaringan komputer dan peralatan telekomunikasi.; Penyediaan portal situs web Internet yang menampilkan
informasi di bidang teknologi informasi, jaringan komputer, dan teknologi telekomunikasi; Penyediaan tautan ke situs web
orang lain yang menampilkan musik yang dapat diunduh; Penyewaan perlengkapan telekomunikasi, termasuk telepon dan
aparatus faksimili; Penyewaan unit onboard yang menggabungkan peralatan telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi;
Program penyiaran melalui jaringan komputer; Ruang obrolan virtual untuk komunitas kolaboratif profesional medis; Sistem
operasi panggilan; Streaming rekaman audio dan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan musikal; Telekomunikasi, yaitu streaming materi audio dan video di Internet; Telekomunikasi, yaitu,
menyediakan akses ke jaringan telekomunikasi dan menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global;
Transmisi Video dan Teks melalui Aplikasi untuk Perangkat Seluler; Transmisi data elektronik dan dokumen multimedia
melalui terminal komputer; Transmisi data untuk orang lain; Transmisi informasi pada jaringan telekomunikasi optik; Transmisi
telekomunikasi untuk perdagangan mata uang; akses dan tautan telekomunikasi ke database komputer dan internet; akses
konferensi video dan atau telepon jarak jauh; berbagi informasi, observasi dan keahlian antara profesional medis mengenai
perawatan pasien, penggunaan alat medis dan obat-obatan; datacasting; informasi siaran radio; informasi siaran televisi;
informasi siaran televisi kabel; informasi tentang telekomunikasi; interkomunikasi komputer; internet dan layanan akses dan
komunikasi intranet; jasa broadband; jasa komunikasi; jasa komunikasi data; jasa komunikasi yang ditawarkan dalam sebuah
perdagangan elektronik, gerbang pembayaran mobile (mobile payment gateway) dan lingkungan dompet elektronik (e-wallet),
termasuk jasa telepon Internet dan transfer data, video dan informasi lainnya, melalui suatu jaringan komputer global dan
jaringan komunikasi lainnya dan sistem serta jaringan komunikasi lainnya, untuk orang yang menggunakan komputer pribadi,
telepon, dan perangkat komunikasi lainnya; jasa konferensi video dan audio yang dilakukan melalui web, telepon, dan alat
bergerak; jasa konsultasi di bidang komunikasi elektronik; jasa menggunakan secara bersama-sama peer-to-peer, yaitu,
transmisi elektronik atas foto digital dan file video di antara para pengguna internet; jasa panggilan radio, telepon atau sarana
komunikasi elektronik lainnya; jasa pengaman dan pengawasan yang berkaitan dengan telekomunikasi, broadband,
penyiaran, dan transmisi satelit; jasa penyediaan database informasi online mengenai telekomunikasi dan Internet; jasa
penyediaan forum on-line untuk pengiriman pesan di antara para pengguna komputer mengenai pengembangan,
perencanaan, dan pelaksanaan presentasi multimedia, rapat online, acara online, pelatihan online, penjualan online, dan
pemasaran online; jasa penyediaan forum online untuk pengiriman pesan dan data di antara para pengguna komputer; jasa
penyediaan layanan komunikasi elektronik real-time yang aman melalui jaringan komputer yang memudahkan pengguna
untuk mencari dan menemukan informasi dan orang-orang, berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer,
desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; jasa penyediaan layanan komunikasi multimedia realtime melalui situs web di Internet untuk penjadwalan dan pengelolaan kalender, kontak, rapat online, konferensi telepon, dan
konferensi video; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke informasi akun penjualan
mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan, informasi manajemen
inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa penyiaran berkaitan
dengan penyelanggaran dan kompetisi esports; jasa penyiaran film dan program televisi yang tidak dapat di unduh melalui
transmisi video-on-demand; jasa penyiaran film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui video-on-demand; jasa
pesan elektronik, konferensi dan transmisi order; jasa streaming video; jasa streaming video melalui internet, yang
menampilkan film independen; jasa telekomunikasi; jasa telekomunikasi melalui jaringan komputer yang berhubungan dengan
komunikasi informasi antara bank data; jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan pembayaran elektronik; jasa
telekomunikasi yang berhubungan dengan pembayaran nirkabel; jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan
perdagangan; jasa telekomunikasi, seperti, panggilan menurut jadwal waktu yang telah ditentukan (routing calls), pesan sms,
notifikasi otomatis (push-notification) yang ditujukan kepada pihak ketiga setempat mengenai operator kendaraan bermotor
disekitar para pengguna telepon; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik atas suara, data, gambar, audio dan video
dengan menggunakan jaringan komunikasi nirkabel dan Internet; jasa transmisi data komputer; kartu ucapan daring
[transmisi]; kartu ucapan melalui berbagai fasilitas media sosial online / daring; komputer membantu pengiriman pesan;
komputer membantu pengiriman pesan dan gambar; komputer membantu pengiriman pesan, data, dan gambar; komputer
membantu transmisi data; komputer membantu transmisi gambar; komputer membantu transmisi informasi; komputer
membantu transmisi informasi dan gambar; komunikasi data melalui email; komunikasi data melalui surat elektronik;
komunikasi dengan atau antara komputer dan terminal komputer; komunikasi dengan cara elektronik; komunikasi dengan
faksimili; komunikasi dengan jaringan serat optik; komunikasi dengan komputer; komunikasi dengan satelit; komunikasi
dengan sistem surat elektronik; komunikasi dengan telegram; komunikasi dengan terminal komputer, yaitu transmisi data,
pesan dan dokumen elektronik melalui terminal komputer; komunikasi elektronik melalui ruang obrolan, saluran obrolan, dan
forum Internet; komunikasi informasi oleh komputer; komunikasi internet; komunikasi melalui berbagai fasilitas media sosial
online / daring dan non-online / non daring; komunikasi melalui jaringan komputer global atau internet; komunikasi melalui
jaringan pribadi virtual [VPN]; komunikasi melalui jaringan serat optik; komunikasi melalui jaringan telekomunikasi
multinasional; komunikasi melalui radio; komunikasi melalui respons suara interaktif [IVR]; komunikasi melalui serat optik;
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komunikasi melalui telegraf; komunikasi melalui telepon; komunikasi melalui telepon seluler; komunikasi melalui terminal
komputer; komunikasi melalui terminal komputer analog dan digital; komunikasi melalui terminal komputer, dengan transmisi
digital atau melalui satelit; komunikasi melalui transmisi radio, telegraf, telepon dan televisi; komunikasi ponsel; komunikasi
radio; komunikasi radio broadband; komunikasi radio seluler; komunikasi telegraf; komunikasi telematik melalui terminal
komputer; komunikasi telepon; komunikasi terminal komputer; konsultasi di bidang jasa telekomunikasi, yaitu pengiriman
suara, data, dan dokumen melalui jaringan telekomunikasi; konsultasi di bidang komunikasi; konsultasi penyiaran radio;
konsultasi penyiaran televisi; konsultasi telekomunikasi; konsultasi telekomunikasi dalam hal konsultasi teknis di bidang
pengiriman dan komunikasi audio, teks dan data visual; langganan siaran audio melalui jaringan komputer global; langganan
video-on-demand; layanan Wireless Private Exchange Exchange [PBX]; layanan akses jaringan komputer disediakan melalui
metro Ethernet; layanan akses telekomunikasi; layanan cablecasting; layanan chatroom untuk jejaring sosial; layanan data
surat elektronik; layanan fasilitasi piranti lunak untuk komunikasi video dan suara antar pihak; layanan gateway
telekomunikasi; layanan kantor berita; layanan kawat; layanan komputer, yaitu, menyediakan basis data dengan fitur berita
dan informasi bisnis, pengarsipan perusahaan bisnis, dan laporan bisnis untuk penelitian hukum dan kepatuhan menyediakan
akses ke database komputer elektronik online dengan fitur informasi sekuritas melalui jaringan komputer global; layanan
komunikasi; layanan komunikasi broadband nirkabel; layanan komunikasi cloud, yaitu pengiriman data dari jaringan cloud
untuk jaringan telekomunikasi; layanan komunikasi dan transmisi video dan audio; layanan komunikasi disediakan melalui
transmisi televisi; layanan komunikasi elektronik; layanan komunikasi elektronik yaitu melanjutkan atau menyebarkan teks,
dokumen elektronik, data, database, informasi grafis dan audiovisual; layanan komunikasi interaktif; layanan komunikasi
jaringan komputer; layanan komunikasi komputer untuk transmisi informasi; layanan komunikasi radio, telepon dan telegraf;
layanan komunikasi seluler; layanan komunikasi telematik; layanan komunikasi telepon disediakan untuk hotline dan pusat
panggilan; layanan komunikasi telepon jarak jauh; layanan komunikasi terkomputerisasi; layanan komunikasi yang disediakan
melalui Internet; layanan konferensi audio; layanan konferensi jaringan; layanan konferensi telepresence; layanan konferensi
video; layanan konferensi web; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan komunikasi nirkabel; layanan
konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan komunikasi nirkabel dan peralatan komunikasi nirkabel; layanan konsultasi
dan saran yang berkaitan dengan layanan tersebut di atas; layanan konsultasi yang berkaitan dengan komunikasi data;
layanan konsultasi, informasi dan konsultasi di bidang telekomunikasi; layanan media seluler dalam sifat transmisi elektronik
dari konten media hiburan; layanan olahpesan multimedia [MMS]; layanan olahpesan web; layanan pager; layanan paging
[radio, telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya]; layanan paging radio; layanan paging radio dan telepon; layanan
paging telepon; layanan panggilan penyaringan; layanan panggilan yang diaktifkan suara; layanan papan buletin elektronik
[layanan telekomunikasi]; layanan pembatasan panggilan; layanan pemberitahuan panggilan tidak terjawab; layanan
penerusan panggilan; layanan penerusan surat elektronik; layanan pengiriman dan penerimaan pesan; layanan pengiriman
pesan online; layanan pengiriman pesan suara elektronik, yaitu, rekaman dan transmisi pesan suara yang selanjutnya;
layanan pengiriman surat elektronik dan faksimili; layanan penyaringan panggilan telepon otomatis; layanan penyedia akses
internet; layanan penyedia layanan internet [ISP]; layanan penyelesaian panggilan telepon untuk pelanggan bantuan direktori;
layanan penyempitan video; layanan penyiaran audio dan video melalui internet; layanan penyiaran audio dan video yang
disediakan melalui Internet; layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke film dan program televisi yang
disediakan melalui layanan video-on-demand; layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan
audio yang disediakan melalui layanan video-on-demand melalui Internet; layanan penyiaran internet; layanan penyiaran situs
web; layanan penyiaran video; layanan perburuan garis; layanan pertukaran data elektronik [EDI]; layanan pertukaran telepon;
layanan perutean dan sambungan telekomunikasi; layanan pesan digital nirkabel; layanan pesan digital nirkabel teks dan
numerik; layanan pesan singkat [SMS]; layanan pesan suara; layanan pesan suara nirkabel; layanan pesan suara telepon;
layanan pesan suara telepon otomatis; layanan pesan teks; layanan pesan teks, audio dan video; layanan portal internet;
layanan protokol suara melalui internet [VoIP]; layanan radio, televisi dan siaran kabel; layanan rekaman panggilan; layanan
siaran televisi untuk telepon seluler; layanan streaming audio, data, video, dan gambar di Internet; layanan streaming televisi;
layanan streaming video, audio dan televisi; layanan surat elektronik; layanan surat elektronik dan kotak surat; layanan surat
elektronik yang aman; layanan telegraf; layanan telekomunikasi dan komunikasi; layanan telekomunikasi disediakan melalui
Internet, intranet, dan ekstranet; layanan telekomunikasi disediakan melalui jaringan serat optik, nirkabel dan kabel; layanan
telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal Internet; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal
di Internet dan media lainnya; layanan telekomunikasi jaringan digital; layanan telekomunikasi melalui radio elektronik dan
nirkabel; layanan telekomunikasi multi-media; layanan telekomunikasi penerbangan; layanan telekomunikasi telepon yang
disediakan melalui kartu panggilan telepon prabayar; layanan telekomunikasi untuk menyediakan akses multi-pengguna ke
jaringan komputer global; layanan telekomunikasi untuk tujuan e-commerce; layanan telekomunikasi yang menyediakan akses
ke informasi tentang produk keuangan, informasi, layanan dan transaksi keuangan; layanan telekomunikasi, yaitu
menyediakan akses Internet melalui jaringan broadband optik atau nirkabel; layanan telekomunikasi, yaitu, mengalihkan
panggilan, pesan sms, dan pemberitahuan push ke operator kendaraan bermotor pihak ketiga lokal di sekitar penelepon
menggunakan ponsel; layanan telekomunikasi, yaitu, mengalihkan panggilan, pesan sms, dan pemberitahuan push ke
operator kendaraan bermotor pihak ketiga lokal di sekitar penelepon menggunakan ponsel telekomunikasi; layanan
telekomunikasi, yaitu, transmisi suara, data, grafik, suara dan video melalui jaringan broadband atau nirkabel; layanan
telekonferensi; layanan telekonferensi audio; layanan telekonferensi dan konferensi video; layanan telematika; layanan
telepon; layanan telepon internasional; layanan telepon internet; layanan telepon jarak jauh; layanan telepon jarak jauh
prabayar; layanan telepon komputer; layanan telepon lokal; layanan telepon lokal dan jarak jauh; layanan telepon lokal dan
jarak jauh prabayar; layanan telepon lokal prabayar; layanan telepon radio seluler; layanan telepon seluler; layanan telepon
seluler nirkabel; layanan telepon teks untuk individu yang tuli, tuna rungu atau tuna wicara; layanan telepon terkomputerisasi;
layanan telepon tidak bergerak dan bergerak; layanan teleteks; layanan teleteks dan penyiaran interaktif; layanan teleteks
interaktif; layanan telex; layanan ticker tape; layanan transmisi dan pengambilan faksimili; layanan transmisi data bit-rate tinggi
untuk operator jaringan telekomunikasi; layanan transmisi digital; layanan transmisi digital untuk data audio dan video; layanan
transmisi internet dan digital untuk audio, video, atau data grafis; layanan transmisi satelit; layanan transmisi suara; layanan
transmisi televisi bayar per tayang; layanan transmisi televisi protokol internet [IPTV]; layanan transmisi video berdasarkan
permintaan yang disediakan melalui Internet; layanan transmisi video dan data; layanan transmisi yang dilakukan oleh
operator jaringan telekomunikasi dengan menggunakan transmisi data tingkat tinggi; layanan untuk komunikasi dengan alat
elektronik; layanan untuk komunikasi dengan alat nirkabel; layanan untuk transmisi dan penyajian informasi dengan komputer
atau secara elektronik; layanan videophone; layanan videotext; layanan videotext interaktif; manajemen informasi untuk
komunikasi; memberi pengguna pihak ketiga akses ke infrastruktur telekomunikasi; memberikan informasi siaran televisi
melalui situs web; memberikan informasi tentang komunikasi nirkabel; memberikan informasi tentang siaran radio;
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memberikan informasi tentang siaran televisi; memberikan informasi tentang siaran televisi kabel; memberikan informasi
tentang siaran televisi, siaran televisi kabel dan siaran radio; memberikan pemberitahuan notifikasi email tentang perubahan
peringkat yang memengaruhi portofolio keuangan; meneruskan semua jenis pesan ke alamat Internet [pesan web]; mengirim
dan menerima pesan elektronik; mengirim, menerima dan meneruskan pesan elektronik; mentransmisikan rekaman suara dan
audiovisual melalui Internet; menyediakan akses Internet jarak jauh; menyediakan akses Internet melalui jaringan broadband
nirkabel; menyediakan akses Internet melalui jaringan broadband serat optik; menyediakan akses dan penyewaan waktu
akses ke basis data komputer; menyediakan akses ke Internet; menyediakan akses ke Internet dan jaringan komunikasi
lainnya; menyediakan akses ke blog, ruang obrolan, papan buletin atau layanan diskusi; menyediakan akses ke chatroom
online; menyediakan akses ke data atau dokumen yang disimpan secara elektronik dalam file pusat untuk konsultasi jarak
jauh; menyediakan akses ke data dan informasi di Internet; menyediakan akses ke data di jaringan komputer; menyediakan
akses ke data di jaringan komunikasi; menyediakan akses ke data melalui Internet; menyediakan akses ke database;
menyediakan akses ke database dan direktori melalui jaringan komunikasi untuk memperoleh data di bidang musik, video,
film, kartun, buku, kartun, televisi, permainan, dan olahraga; menyediakan akses ke database dan informasi melalui jaringan
komputer global; menyediakan akses ke database di Internet; menyediakan akses ke database di jaringan komputer;
menyediakan akses ke database elektronik; menyediakan akses ke database elektronik dan online interaktif dari konten yang
ditentukan pengguna, konten pihak ketiga, bahan/materi foto, video, audio, visual, dan audio visual di bidang kepentingan
umum/yang diminati umum; menyediakan akses ke database online; menyediakan akses ke folder pusat data atau file yang
disimpan secara elektronik yang digunakan untuk konsultasi jarak jauh, dan menyediakan layanan transmisi sinyal untuk ecommerce melalui sistem telekomunikasi dan sistem komunikasi data; menyediakan akses ke forum Internet; menyediakan
akses ke forum online; menyediakan akses ke informasi di Internet; menyediakan akses ke informasi di jaringan komputer;
menyediakan akses ke informasi elektronik, komunikasi dan platform transaksi di Internet; menyediakan akses ke informasi
melalui Internet; menyediakan akses ke informasi melalui jaringan data; menyediakan akses ke internet nirkabel; menyediakan
akses ke jaringan komputer; menyediakan akses ke jaringan komputer di seluruh dunia; menyediakan akses ke jaringan
komputer global; menyediakan akses ke jaringan komunikasi elektronik; menyediakan akses ke jaringan komunikasi
elektronik, ke Internet dan ke ekstranet; menyediakan akses ke jaringan telekomunikasi; menyediakan akses ke komputer,
elektronik, dan database online; menyediakan akses ke konten multimedia secara online; menyediakan akses ke papan
buletin; menyediakan akses ke pasar elektronik [portal] di jaringan komputer; menyediakan akses ke platform Internet seluler;
menyediakan akses ke platform Internet untuk tujuan pertukaran foto digital; menyediakan akses ke platform dan portal di
Internet; menyediakan akses ke platform di Internet; menyediakan akses ke platform di Internet, serta di Internet seluler;
menyediakan akses ke platform e-commerce di Internet; menyediakan akses ke portal Internet seluler; menyediakan akses ke
portal berbagi video; menyediakan akses ke portal di Internet; menyediakan akses ke portal di Internet, serta di Internet
seluler; menyediakan akses ke portal web; menyediakan akses ke program komputer di jaringan data; menyediakan akses ke
publikasi elektronik; menyediakan akses ke ruang obrolan; menyediakan akses ke ruang obrolan Internet; menyediakan akses
ke saluran obrolan online; menyediakan akses ke saluran obrolan, ruang obrolan dan forum di Internet, termasuk Internet
seluler; menyediakan akses ke saluran obrolan, ruang obrolan dan forum melalui Internet seluler; menyediakan akses ke
saluran obrolan, ruang obrolan, dan forum melalui Internet; menyediakan akses ke saluran telekomunikasi untuk layanan
teleshopping; menyediakan akses ke situs elektronik; menyediakan akses ke situs web di Internet atau jaringan komunikasi
lainnya; menyediakan akses ke situs web di internet; menyediakan akses ke situs web di internet melalui komputer, ponsel
dan perangkat elektronik lainnya; menyediakan akses ke situs web di seluler dan internet; menyediakan akses ke situs web
diskusi Internet; menyediakan akses ke situs web interaktif pada jaringan komputer global; menyediakan akses ke situs web
musik digital di Internet; menyediakan akses ke toko elektronik [telekomunikasi]; menyediakan akses ke web, surat dan portal
berita; menyediakan akses kecepatan tinggi ke Internet; menyediakan akses kecepatan tinggi ke jaringan area; menyediakan
akses kecepatan tinggi ke jaringan area dan jaringan informasi komputer global; menyediakan akses kecepatan tinggi ke
jaringan informasi komputer global; menyediakan akses kecepatan tinggi ke komputer dan jaringan komunikasi; menyediakan
akses melalui jaringan data ke perangkat lunak untuk akses Internet; menyediakan akses melalui komputer dan jaringan
komunikasi termasuk Internet, teks, dokumen elektronik, data, database, informasi grafis dan audiovisual; menyediakan akses
multi-pengguna ke jaringan informasi komputer global; menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan informasi komputer
global untuk transfer dan penyebaran berbagai informasi; menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan komputer global;
menyediakan akses multi-pengguna ke koleksi informasi eksklusif melalui jaringan informasi komputer global; menyediakan
akses nirkabel multi-pengguna ke Internet; menyediakan akses online dan telekomunikasi untuk interaksi antar pengguna
perangkat komunikasi seluler; menyediakan akses online ke basis data; menyediakan akses online ke data; menyediakan
akses pengguna ke Internet [penyedia layanan]; menyediakan akses pengguna ke informasi dan layanan informasi yang
tersedia di Internet dan di jaringan komputer lainnya; menyediakan akses pengguna ke informasi di Internet; menyediakan
akses pengguna ke jaringan komputer global; menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global dan situs online
yang berisi informasi tentang berbagai topik; menyediakan akses pengguna ke mesin pencari; menyediakan akses pengguna
ke platform di Internet; menyediakan akses pengguna ke platform di internet yang berkaitan dengan komunikasi seluler;
menyediakan akses pengguna ke portal di Internet; menyediakan akses pengguna ke program komputer di jaringan data;
menyediakan akses pengguna ke situs on-line yang berisi informasi tentang berbagai topik; menyediakan akses sesuai
permintaan ke program komputer di jaringan data; menyediakan akses terhadap berita, berita terkini, dan informasi olahraga;
menyediakan basis data komputer dalam bentuk papan buletin di bidang musik, video, film, buku, televisi, permainan dan
olahraga; menyediakan chatroom atau layanan diskusi on-line; menyediakan dial-up banyak pengguna dan akses khusus ke
Internet; menyediakan fasilitas dan peralatan untuk konferensi telepresence; menyediakan fasilitas dan peralatan untuk
konferensi video; menyediakan fasilitas on-line untuk interaksi real-time dengan pengguna komputer lain; menyediakan forum
internet; menyediakan forum online; menyediakan forum online interaktif untuk menawarkan dukungan emosional kepada
pasien kanker dan keluarga mereka; menyediakan forum online interaktif untuk orang-orang yang terkena kanker;
menyediakan forum online untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer; menyediakan forum online untuk
pengiriman pesan, komentar, dan konten multimedia di antara pengguna; menyediakan forum secara online dan daftar server
untuk transmisi dan pengiriman pesan berupa laporan peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video
musik; menyediakan informasi dalam bidang telekomunikasi; menyediakan jalur obrolan Internet; menyediakan jasa
komunikasi online; menyediakan komunikasi elektronik real-time pribadi dan aman melalui jaringan komputer; menyediakan
koneksi telekomunikasi elektronik; menyediakan koneksi telekomunikasi ke Internet atau database; menyediakan koneksi
telekomunikasi ke Internet di lingkungan kafe; menyediakan koneksi telekomunikasi ke basis data; menyediakan koneksi
telekomunikasi ke internet atau database komputer; menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global;
menyediakan layanan akses pengguna program komputer dalam jaringan data; menyediakan layanan chatroom online;
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menyediakan layanan diskusi on-line; menyediakan layanan email; menyediakan layanan faks e-mail; menyediakan layanan
komunikasi radio dan seluler; menyediakan layanan komunikasi radio dan seluler untuk tujuan amal; menyediakan layanan
komunikasi suara melalui Internet; menyediakan layanan konektivitas frame relay untuk transfer data; menyediakan layanan
konferensi telepon; menyediakan layanan obrolan suara; menyediakan layanan pesan instan; menyediakan layanan surat
elektronik; menyediakan layanan surat elektronik dan pesan instan; menyediakan layanan telekomunikasi jarak jauh;
menyediakan layanan telekomunikasi untuk platform e-commerce di Internet dan media elektronik lainnya; menyediakan
layanan transmisi faksimili online; menyediakan listservers on-line untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer;
menyediakan papan buletin elektronik online untuk transmisi pesan di antara pengguna komputer; menyediakan papan buletin
interaktif online [layanan telekomunikasi]; menyediakan ruang obrolan (chat rooms) interaktif untuk transmisi pesan antar
pengguna komputer dan pelanggan mengenai barang-barang umum dan barang-barang konsumen umum, ulasan-ulasan
produk dan informasi pembelian di internet; menyediakan ruang obrolan (chat rooms) online dan papan buletin elektronik
untuk transmisi pesan antar pengguna komputer mengenai barang-barang umum dan barang-barang konsumen umum,
ulasan-ulasan produk dan informasi pembelian produk; menyediakan ruang obrolan dan forum internet; menyediakan ruang
obrolan internet; menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna
komputer; menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk transmisi pesan di antara pengguna di bidang
kepentingan umum; menyediakan ruang obrolan online untuk jejaring sosial; menyediakan ruang obrolan online untuk
pengiriman pesan di antara pengguna komputer; menyediakan ruang obrolan online untuk transmisi pesan, komentar, dan
konten multimedia di antara pengguna; menyediakan ruang obrolan online, forum online, dan papan buletin elektronik untuk
pengiriman pesan di antara pengguna komputer dan game elektronik; menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan
teleshopping; menyediakan situs web untuk mengirim dan membaca pesan (message boards) atau forum diskusi interaktif,
yaitu, menyediakan ruang bicara online dan papan buletin elektronik untuk transmisi pesan di antara partisipan dalam dan
para pemain dari permainan komputer dan video; menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer pengguna situs
web ke halaman web lokal dan global lainnya; menyediakan telekomunikasi nirkabel melalui jaringan komunikasi elektronik;
menyediakan transmisi data dan informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi termasuk Internet untuk digunakan
dalam menganalisis, mengukur dan menghubungkan suatu peristiwa; menyediakan transmisi elektronik dari data transaksi
kartu kredit dan data pembayaran elektronik melalui jaringan komputer global; menyelenggarakan layanan Private Branch
Exchange [PBX]; menyiarkan dan mengirimkan (streaming) permainan dari permainan video dan kompetisi permainan video
melalui jaringan komunikasi global, internet, dan jaringan nirkabel; menyiarkan siaran televisi melalui jaringan komunikasi
global, Internet dan jaringan nirkabel; netcasting [siaran melalui jaringan komputer global]; pada layanan notifikasi panggilan;
pengecoran kabel; pengelola pengoperasian jaringan komunikasi; pengiriman berita; pengiriman berita melalui facsimile;
pengiriman dokumen online melalui jaringan komputer global; pengiriman dokumen pinjaman secara elektronik; pengiriman
dokumen secara elektronik; pengiriman file digital, surat elektronik; pengiriman gambar dan foto secara elektronik melalui
jaringan komputer global; pengiriman informasi secara telematik; pengiriman informasi sehubungan dengan belanja secara
online dan jasa retail umum; pengiriman item berita ke organisasi pelaporan berita; pengiriman kartu ucapan yang
dipersonalisasi kepada orang lain melalui surat elektronik; pengiriman konten media melalui proses penyiaran (streaming) dari
jaringan elektronik dan komunikasi; pengiriman musik digital melalui telekomunikasi; pengiriman musik digital melalui transmisi
elektronik; pengiriman pesan; pengiriman pesan dan gambar; pengiriman pesan dan gambar antara perangkat telekomunikasi
seluler; pengiriman pesan dan gambar dengan komputer; pengiriman pesan dan gambar melalui telepon seluler; pengiriman
pesan elektronik; pengiriman pesan elektronik melalui situs web; pengiriman pesan instan; pengiriman pesan melalui media
elektronik; pengiriman pesan melalui situs web; pengiriman pesan melalui telefacsimile; pengiriman pesan melalui telegram;
pengiriman pesan melalui teleks; pengiriman pesan melalui telepon; pengiriman pesan melalui telepon dan faksimili;
pengiriman pesan melalui transmisi elektronik; pengiriman pesan pendek; pengiriman pesan secara digital; pengiriman pesan
singkat [SMS] antara perangkat telekomunikasi seluler; pengiriman pesan teks melalui telepon seluler dan perangkat seluler;
pengiriman pesan, informasi, data, dokumen dan gambar dengan bantuan komputer; pengiriman pesanan elektronik untuk
toko bunga; pengiriman surat elektronik; pengiriman telegram; pengiriman video interaktif melalui jaringan digital; pengiriman
video-on-demand; pengiriman, penyiaran dan streaming audio dan video melalui komputer, jaringan komputer dan jaringan
komunikasi global; pengoperasian peralatan penyiaran radio; pengoperasian peralatan penyiaran televisi; pengoperasian
peralatan telekomunikasi; pengumpulan dan pengiriman pesan elektronik; penyedia akses ke aplikasi; penyedia akses ke
website internet atau jaringan komunikasi lainnya; penyedia akses ke website internet atau jaringan komunikasi lainnya untuk
tujuan layanan belanja realitas virtual; penyedia basis data komputer elektronik online yang menyediakan pelanggan dengan
informasi perdagangan mengenai sekuritas dan menyediakan lembaga dan investor individu dengan jaringan otomatis untuk
perdagangan sekuritas; penyedia forum online untuk transmisi pesan, komen dan konten multimedia diantara para pengguna;
penyedia informasi mengenai telekomunikasi; penyedia informasi terkait dengan komunikasi satelit; penyedia konten
multimedia melalui internet; penyedia waktu akses ke data terkomputerisasi atau database transmisi data di internet;
penyediaan akses ke jaringan on-line elektronik untuk pengambilan informasi; penyediaan akses ke portal Internet yang
menampilkan program video-atas-permintaan; penyediaan akses telekomunikasi ke film dan program televisi yang disediakan
melalui layanan video-on-demand; penyediaan akses telekomunikasi ke konten audio yang disediakan melalui Internet;
penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio
yang disediakan melalui layanan video-on-demand on-line; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video yang disediakan
melalui Internet; penyediaan akses telekomunikasi ke program televisi yang disediakan melalui layanan berdasarkan
permintaan; penyediaan koneksi telekomunikasi ke Internet; penyediaan koneksi telekomunikasi ke jaringan atau database
komunikasi global; penyediaan koneksi telekomunikasi ke jaringan komunikasi elektronik, untuk transmisi atau penerimaan
konten audio, video atau multimedia; penyediaan koneksi telekomunikasi untuk hotline telepon dan pusat panggilan;
penyediaan koneksi telekomunikasi untuk saluran obrolan telepon; penyediaan layanan PBX [pertukaran cabang swasta]
domestik; penyediaan layanan akses basis data; penyediaan layanan konferensi video; penyediaan layanan laporan online
bagi pelanggan mengenai kinerja, efektivitas, dan status telekonferensi berbasis web, konferensi video, dan rapat; penyediaan
layanan pesan suara pendek [VSMS]; penyediaan layanan telepon dan / atau komputer online kepada anggota skema
keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana
anggota dapat memperoleh barang dan jasa; penyediaan streaming publikasi elektronik secara online dari internet atau
jaringan komputer atau database komputer; penyediaan waktu akses ke situs web yang menampilkan materi multimedia;
penyewaan WiFi portabel; penyewaan alat dan instalasi telekomunikasi; penyewaan alat dan instrumen komunikasi;
penyewaan alat dan instrumen komunikasi komputer; penyewaan alat dan instrumen teleprocessing dan komunikasi
komputer; penyewaan alat dan peralatan telekomunikasi, penyewaan alat dan peralatan komunikasi; penyewaan alat faksimili;
penyewaan alat pengirim pesan; penyewaan alat telepon; penyewaan bilik telepon; penyewaan fasilitas konferensi video;
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penyewaan fasilitas penyiaran radio dan televisi; penyewaan fasilitas telekomunikasi; penyewaan kapasitas transmisi satelit;
penyewaan modem; penyewaan peralatan dan instrumen komunikasi komputer; penyewaan peralatan konferensi video;
penyewaan peralatan penyiaran; penyewaan peralatan penyiaran radio dan televisi; penyewaan peralatan siaran radio;
penyewaan peralatan siaran televisi; penyewaan peralatan telekomunikasi; penyewaan peralatan telekomunikasi, termasuk
telepon dan alat faksimili; penyewaan peralatan untuk mengirimkan gambar; penyewaan perangkat dan peralatan
telekomunikasi yang memungkinkan koneksi ke jaringan; penyewaan saluran telekomunikasi; penyewaan set telepon,
faksimili, dan peralatan komunikasi lainnya; penyewaan smartphone; penyewaan waktu akses ke database dan pusat host
database videotext atau pengolahan data, termasuk oleh jaringan internet; penyewaan waktu akses ke database komputer;
penyewaan waktu akses ke informasi di jaringan komputer; penyewaan waktu akses ke jaringan komputer global; penyewaan
waktu akses ke server database; penyiaran; penyiaran atau transmisi program televisi, yaitu kartun-kartun; penyiaran dan
streaming audio-visual, multimedia, dan konten digital langsung dan direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan
nirkabel, internet, kabel, satelit dan jaringan komputer global, regional dan lokal, dalam bidang berita, hiburan, olahraga,
komedi, drama, musik dan video musik; penyiaran dan transmisi program radio; penyiaran dan transmisi program televisi;
penyiaran dan transmisi program televisi bayar per tayang; penyiaran dan transmisi program televisi kabel; penyiaran dan
transmisi televisi interaktif, permainan interaktif, berita interaktif, esport interaktif, hiburan interaktif dan kompetisi interaktif;
penyiaran film dan program televisi melalui layanan video-on-demand; penyiaran film gambar bergerak melalui Internet;
penyiaran film kartun dan film animasi; penyiaran fitur atau program film dan televisi, termasuk di Internet, di jaringan
komunikasi seluler dan di media lain; penyiaran fitur film dan televisi; penyiaran fitur film dan televisi melalui Internet;
penyiaran fitur film dan televisi melalui jaringan komunikasi seluler; penyiaran interaktif; penyiaran internet yang
dispesialisasikan dalam permainan online; penyiaran konten audiovisual dan multimedia melalui Internet; penyiaran konten
audiovisual melalui Internet; penyiaran konten multimedia melalui Internet; penyiaran konten video dan audio melalui Internet;
penyiaran multimedia melalui Internet; penyiaran multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; penyiaran
nirkabel; penyiaran pemrograman video dan audio melalui Internet; penyiaran program melalui internet; penyiaran program
melalui jaringan komputer global; penyiaran program teleshopping; penyiaran program televisi, film layar lebar, dan konten
audiovisual dan multimedia lainnya melalui protokol Internet dan jaringan komunikasi; penyiaran protokol internet; penyiaran
radio informasi dan program lainnya; penyiaran video dan transmisi film dan film melalui Internet; penyiaran video melalui
Internet; penyiaran video melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; penyiaran video, penyiaran rekaman video yang
menampilkan musik dan hiburan, program televisi, kartun, film, berita, olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait
segala jenis hiburan, melalui jaringan komputer global, komputer, dan jaringan komunikasi lainnya;; penyiaran, penyebaran,
transmisi dan memprosesan gambar, grafik, ilustrasi, suara, teks, audiovisual dan konten multimedia atau data lainnya melalui
internet dan website, terminal komputer, perangkat elektronik, DVD promosi, dan iklan bioskop; perpesanan store-and-forward
elektronik; persewaan telepon; pertukaran data elektronik; pertukaran data elektronik yang disimpan dalam basis data yang
dapat diakses melalui jaringan telekomunikasi; pertukaran elektronik dari data yang disimpan dalam basis data melalui
jaringan telekomunikasi; pertukaran pesan elektronik melalui saluran obrolan, ruang obrolan dan forum Internet; pesan
elektronik; pesan numerik; pesan singkat; pesan teks digital; pesan video; podcasting; pos elektronik; ruang obrolan virtual
yang didirikan melalui pesan teks; saluran telekomunikasi untuk pembayaran elektronik pembayaran mobile; saluran
telekomunikasi untuk transaksi kartu kredit dan debit dan kartu pembayaran; saluran telekomunikasi untuk transaksi tanpa
kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor; sewa telepon seluler; siaran audio; siaran audio digital; siaran
audio melalui Internet; siaran audio melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; siaran audio, video dan multimedia
melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; siaran kabel program radio dan televisi; siaran musik; siaran program radio;
siaran program radio dan televisi; siaran program radio dan televisi dengan satelit; siaran program radio dan televisi melalui
jaringan kabel atau nirkabel; siaran program televisi; siaran program televisi bayar per tayang; siaran program televisi kabel;
siaran program televisi melalui Internet; siaran program televisi menggunakan layanan televisi video sesuai permintaan dan
bayar per tayang; siaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya; siaran radio; siaran
radio dan televisi; siaran radio internet; siaran radio kabel; siaran televisi; siaran televisi berlangganan; siaran televisi kabel;
siaran televisi satelit; siaran video; streaming audio; streaming audio konten melalui jaringan komputer global; streaming
content audio visual dan multimedia melalui internet dan jaringan telekomunikasi lainnya; streaming data; streaming materi
audio dan video di Internet; streaming materi audio di Internet; streaming materi audio, visual dan audiovisual melalui jaringan
komputer global; streaming materi video di Internet; streaming permainan elektronik melaluin internet; streaming rekaman
audio dan video yang direkam sebelumnya yang menampilkan musik dan hiburan musikal di Internet; streaming rekaman file
musik audio dan video di Internet; streaming rekaman file musik, yang tidak dapat didownload; streaming video; streaming
video dari film independen; streaming video film dan film independen melalui Internet; surat elektronik dan layanan pesan;
telekomunikasi; telekomunikasi informasi (termasuk halaman web), program komputer dan data lainnya; telekomunikasi
interaktif; telekomunikasi radio; telekomunikasi, selain penyiaran; teleprinting; transfer dan penyebaran informasi dan data
melalui jaringan komputer dan Internet; transfer data; transfer data dengan telekomunikasi; transfer data digital; transfer data
digital melalui telekomunikasi; transfer data digital otomatis menggunakan saluran telekomunikasi; transfer data elektronik;
transfer data melalui Internet; transfer data melalui jaringan komputer; transfer data melalui layanan online; transfer data
melalui telekomunikasi, suara, gambar dan transmisi sinyal data; transfer data nirkabel melalui Internet; transfer data nirkabel
melalui protokol aplikasi nirkabel [WAP]; transfer data nirkabel melalui telepon seluler digital; transfer data secara elektronik;
transfer informasi dan data melalui Internet; transfer informasi dan data melalui jaringan komputer; transfer informasi dan data
melalui jaringan komputer dan Internet; transfer informasi dan data melalui layanan online; transfer informasi dan data melalui
layanan online dan Internet; transfer informasi melalui Internet; transfer informasi melalui jaringan komputer; transfer informasi
melalui layanan online; transmisi aliran data; transmisi audio, video dan data dengan kabel, satelit, jaringan komputer, saluran
telepon dan saluran ISDN; transmisi berita; transmisi berita dan informasi terkini; transmisi berita elektronik; transmisi dan
distribusi data atau gambar audiovisual melalui jaringan komputer global atau Internet; transmisi dan distribusi data melalui
jaringan komputer global; transmisi dan mengirim konten audio visual dan multimedia melalui internet; transmisi dan
penerimaan informasi basis data melalui jaringan telekomunikasi; transmisi dan pengiriman konten audio-visual, multimedia,
dan digital langsung dan direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan
komputer global, regional, dan lokal; transmisi dan pengiriman konten media audio-visual, multimedia dan digital yang dapat
didownload dan tidak dapat didownload secara penuh, sebagian, dan klip dari gambar bergerak, program televisi, video, video
musik, dan musik; transmisi dan pengiriman suara, data, gambar, sinyal, pesan, dan informasi; transmisi data; transmisi data
antara sistem komputer berjaringan; transmisi data audio; transmisi data audio melalui Internet; transmisi data dan dokumen
elektronik di antara pengguna komputer; transmisi data dan dokumen elektronik melalui terminal komputer dan perangkat
elektronik; transmisi data dan dokumen secara elektronik; transmisi data dan dokumen secara elektronik melalui perangkat
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elektronik; transmisi data dan dokumen secara elektronik melalui terminal komputer; transmisi data dan file suara melalui surat
elektronik; transmisi data dan informasi dengan komputer dan alat komunikasi elektronik; transmisi data dan informasi melalui
sarana elektronik, komputer, kabel, surat elektronik, televisi, sinar laser, satellite komunikasi atau komunikasi elektronik;
transmisi data dan informasi oleh komputer; transmisi data dan layanan penerimaan melalui sarana telekomunikasi; transmisi
data dan layanan telekomunikasi; transmisi data dengan cara elektronik; transmisi data dengan kabel; transmisi data digital;
transmisi data digital melalui Internet; transmisi data elektronik; transmisi data elektronik dengan penyiaran video; transmisi
data elektronik nirkabel; transmisi data komputer; transmisi data melalui Internet; transmisi data melalui jalur ISDN; transmisi
data melalui jaringan komputer; transmisi data melalui jaringan komputer global; transmisi data melalui jaringan
telekomunikasi; transmisi data melalui jaringan telematik; transmisi data melalui saluran telepon; transmisi data melalui satelit;
transmisi data melalui surat elektronik; transmisi data oleh komputer; transmisi data oleh perangkat audio-visual yang
dikendalikan oleh perangkat pemrosesan data atau komputer; transmisi data oleh teletypewriter; transmisi data satelit;
transmisi data secara elektronik; transmisi data video; transmisi data video melalui Internet; transmisi data yang
terkomputerisasi; transmisi data, audio, video dan file multimedia; transmisi data, audio, video dan file multimedia, termasuk
file yang dapat diunduh dan file yang dialirkan melalui jaringan komputer global; transmisi data, pesan, dan informasi;
transmisi data, pesan, informasi dan gambar dengan bantuan komputer; transmisi data, suara dan gambar melalui satelit;
transmisi data, suara, dan gambar; transmisi data, suara, dan gambar melalui satelit; transmisi digital gambar; transmisi
dokumen secara elektronik; transmisi elektronik audio, video dan data serta dokumen lainnya di antara komputer; transmisi
elektronik dan streaming konten media digital untuk orang lain melalui jaringan komputer global dan lokal; transmisi elektronik
dan transmisi ulang suara, gambar, dokumen, pesan dan data; transmisi elektronik dari audio, video dan data serta dokumen
lainnya melalui jaringan peer-to-peer; transmisi elektronik dari file audio dan video yang streaming dan dapat diunduh melalui
komputer dan jaringan komunikasi lainnya; transmisi elektronik dari komunikasi faksimili dan data yang menampilkan enkripsi
dan dekripsi; transmisi elektronik dari pesan dan data instan; transmisi elektronik dari program komputer melalui Internet;
transmisi elektronik data terenkripsi; transmisi elektronik data, audio, video dan file multimedia; transmisi elektronik file audio
dan video melalui jaringan komunikasi; transmisi elektronik file foto digital di antara pengguna Internet; transmisi elektronik file
foto digital melalui jaringan peer-to-peer; transmisi elektronik gambar dan foto melalui jaringan komputer global; transmisi
elektronik gambar, foto, gambar grafik dan ilustrasi melalui jaringan komputer global; transmisi elektronik komunikasi faksimili;
transmisi elektronik nirkabel dari faksimili; transmisi elektronik nirkabel dari sinyal suara, data, faksimili, gambar dan informasi;
transmisi elektronik pesan instan; transmisi elektronik tanpa kabel informasi digital; transmisi elektronik terenkripsi dan
pengiriman data yang dipulihkan; transmisi faksimili; transmisi file digital; transmisi film; transmisi film melalui Internet;
transmisi foto secara elektronik; transmisi foto secara elektronik melalui komputer; transmisi gambar antara perangkat
telekomunikasi seluler; transmisi gambar dengan komputer; transmisi gambar elektronik nirkabel; transmisi gambar melalui
Internet; transmisi gambar secara elektronik; transmisi grafis ke telepon seluler; transmisi informasi; transmisi informasi basis
data melalui jaringan telekomunikasi; transmisi informasi dan gambar yang berkaitan dengan obat-obatan, obat-obatan dan
kebersihan; transmisi informasi dengan kode telematik; transmisi informasi di bidang audiovisual; transmisi informasi digital;
transmisi informasi elektronik; transmisi informasi elektronik nirkabel; transmisi informasi melalui Internet; transmisi informasi
melalui jaringan digital; transmisi informasi melalui jaringan kabel; transmisi informasi melalui jaringan komputer; transmisi
informasi melalui jaringan komunikasi elektronik; transmisi informasi melalui jaringan nasional dan internasional; transmisi
informasi melalui jaringan nirkabel; transmisi informasi melalui jaringan nirkabel atau kabel; transmisi informasi melalui
jaringan telekomunikasi optik; transmisi informasi melalui jaringan telematik; transmisi informasi melalui jejaring sosial (SNS);
transmisi informasi melalui kabel; transmisi informasi melalui komputer yang terhubung ke jaringan telematik yang sama;
transmisi informasi melalui komunikasi data untuk membantu pengambilan keputusan; transmisi informasi melalui radio;
transmisi informasi melalui satelit; transmisi informasi melalui sistem komunikasi video; transmisi informasi melalui telepon;
transmisi informasi oleh komputer; transmisi informasi oleh teletypewriter; transmisi informasi online; transmisi informasi pasar
saham melalui media telekomunikasi; transmisi informasi tentang berbagai topik; transmisi informasi tentang berbagai topik,
termasuk on-line dan melalui jaringan komputer global; transmisi informasi, termasuk halaman web, program komputer dan
data lainnya; transmisi jaringan gambar, sinyal dan data; transmisi kabel suara, gambar, sinyal dan data; transmisi kartu
ucapan online; transmisi komunikasi terenkripsi; transmisi konten audio; transmisi konten audio dan video melalui Internet;
transmisi konten audio dan video melalui jaringan komputer; transmisi konten audio dan video melalui kabel; transmisi konten
audio dan video melalui saluran ISDN; transmisi konten audio dan video melalui satelit; transmisi konten audio melalui
Internet; transmisi konten multimedia melalui Internet; transmisi konten ponsel melalui jaringan online; transmisi konten
televisi; transmisi konten video melalui Internet; transmisi konten yang dibuat pengguna melalui Internet; transmisi musik
digital; transmisi pesan dan data satelit; transmisi pesan dan data satelit untuk navigasi melalui udara; transmisi pesan dan
data secara elektronik; transmisi pesan dan gambar melalui jaringan komputer; transmisi pesan elektronik; transmisi pesan
melalui Internet; transmisi pesan melalui jaringan komputer; transmisi pesan oleh komputer; transmisi pesan oleh
teletypewriter; transmisi pesan satelit; transmisi pesan secara elektronik; transmisi pesan yang disandikan; transmisi pesan,
data, dan konten melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; transmisi pesan, data, dan konten melalui Internet dan
komputer lainnya serta jaringan komunikasi; transmisi pesan/ gambar melalui seluler dan internet; transmisi pesanan
elektronik; transmisi podcast; transmisi program periklanan dan komunikasi periklanan media melalui jaringan komunikasi
digital; transmisi program radio; transmisi program radio dan televisi; transmisi program radio dan televisi melalui satelit;
transmisi program televisi; transmisi program televisi bayar per tayang; transmisi program televisi kabel; transmisi radio;
transmisi radio dan televisi; transmisi radio kabel; transmisi rekaman suara dan visual melalui jaringan; transmisi satelit;
transmisi siaran audio dan video digital melalui jaringan komputer global; transmisi sinyal darurat; transmisi sinyal data;
transmisi sinyal satelit; transmisi sinyal suara; transmisi sinyal suara nirkabel secara elektronik; transmisi sinyal suara, gambar
dan data; transmisi suara dan gambar antara perangkat telekomunikasi seluler; transmisi suara dan gambar melalui jaringan
multimedia interaktif; transmisi suara dan gambar melalui satelit; transmisi suara dan gambar melalui satelit atau jaringan
multimedia interaktif; transmisi suara dan gambar satelit; transmisi suara, data, gambar, sinyal, dan pesan elektronik dan
digital; transmisi suara, gambar dan data serta informasi elektronik lainnya dari segala jenis; transmisi suara, gambar dan data
serta informasi elektronik lainnya dari segala jenis melalui Internet; transmisi suara, gambar dan sinyal data; transmisi suara,
gambar, dan data melalui Internet; transmisi suara, gambar, sinyal dan data dengan satelit; transmisi suara, gambar, sinyal
dan data jaringan; transmisi suara, gambar, sinyal dan data satelit; transmisi suara, gambar, sinyal dan data satelit, kabel dan
jaringan; transmisi suara, video, dan informasi; transmisi surat dan pesan elektronik; transmisi teks; transmisi teks melalui
Internet; transmisi telegram; transmisi televisi; transmisi televisi kabel; transmisi telex; transmisi video; transmisi video interaktif
melalui jaringan digital; transmisi video melalui jaringan digital; transmisi video, film, lukisan, gambar, teks, foto, game, konten
buatan pengguna, konten audio, dan informasi melalui Internet; transmisi video-atas permintaan; transmisi webcast; transmisi,
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penerimaan dan pemrosesan sinyal berkode dan darurat; transmisi, penyiaran dan penerimaan audio, gambar diam dan
bergerak, teks dan data dengan komputer; transmisi, penyiaran dan penerimaan audio, gambar diam dan bergerak, teks dan
data melalui jaringan komputer; transmisi, penyiaran dan penerimaan audio, video, gambar diam dan bergerak, teks dan data;
transmisi, penyiaran dan penerimaan audio, video, gambar diam dan bergerak, teks dan data secara real time; transmisi
suara, gambar, sinyal dan data, suara dengan kabel===
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: Merek Kata dan Lukisan
: Roti Kuno Ny. Foe
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat, Oranye, Cream, Hitam, Putih
: 35
: ===Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Booth penjualan wedang ronde; Booth untuk penjualan es krim; Counter
untuk penjualan es krim; Eceran dan grosir minuman; Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan makanan dan minuman;
Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa agen pemesanan makanan melalui internet; Jasa
eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk
penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan
pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi,
gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto,
cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat
makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak
komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam,
mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan
cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan
karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang
terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang
tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat
bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang
gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan
minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang operasional
distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen diet, kosmetik, minuman, dan sari
buah.; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa
layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa manajemen bisnis dan administrasi
bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat
perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumahrumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama
(developments); Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang
perlengkapan rumah tangga, peralatan dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen
untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan
pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet,
makanan kemasan dan siap (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui
telekomunikasi atau dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet distributor; Jasa pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet ritel; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan
pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel,
outlet makanan dan minuman, katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs
barang dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa penjualan makanan
dan minuman khas jepang; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa penjualan merchandising produk dalam bidang
nutrisi dan sumplemen diet, minuman dan sari buah; Jasa penjualan minuman bubble; Jasa penjualan minuman dengan pearl;
Jasa penjualan minuman dengan topping Boba; Jasa penjualan minuman jelly; Jasa penjualan minuman kopi; Jasa
penyebaran sehubungan dengan produk-produk kapur dan batu kapur, produk-produk pertanian dan hortikultura, kimia,
bangunan bukan logam, bahan-bahan konstruksi dan lansekap, batu, batu besar dan kerikil, batu bangunan dan agregat,
bahan-bahan untuk membuat, melapis dan memperbaiki jalan, bahan makanan dan suplemen untuk hewan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara komersial untuk peralatan
pengolahan makanan dan minuman; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa stand penjualan
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makanan dan minuman; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian,
tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman
secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang
sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan
pelumas, fluida dan aditif untuk digunakan dalam otomotif, produk perawatan mobil, bagian-bagian otomotif, perlengkapan dan
aksesori, alat-alat tangan, koran dan majalah, makanan, minuman dan gula-gula dan serba-serbi yang lain.; Konter untuk
penjualan es krim; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang
makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak
makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan, selain
pisau, garpu dan sendok; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan
makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan asosiasi,
yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya;
Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas
rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan
atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi
kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar
pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya.; Layanan penjualan eceran bubuk minuman; Layanan
penjualan eceran produk roti; Layanan penjualan eceran sirup untuk minuman; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan
produk makanan dan minuman; Layanan ritel yang berkaitan dengan produk roti; Layanan ritel, grosir dan toko online,
termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan botol untuk minum bukan logam
mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko grosir
yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara
untuk makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang
menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang
disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea,
kimchi; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan kesehatan untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary
supplements); Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang makanan;
Layanan toko ritel yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong
dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan
toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan
pembungkus untuk penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan malam dari
keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko ritel yang
menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk
makanan tradisional Korea, kimchi; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Memberikan informasi
kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Outlet
pancake dan waffle; Outlet penjualan camilan khas jepang; Outlet toko ritel yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung
dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen proyek;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen strategis; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan
melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa
pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: alat berkebun, yaitu
alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak
peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak, yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta
bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam, permainan dan mainan, barang-barang pers,
yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi, telepon (termasuk telepon seluler), barang
audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma, tabung sinar katoda), pemutar / perekam,
speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram kompak dan CD-ROM, cakram video digital
(cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD), cakram penyimpanan optik, pemutar dan
pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam, penulis, papan tombol, permainan digital,
playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable, amplifier, pemutar dan pembaca, tuner,
speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma, proyektor video, perangkat lunak
komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan periferal komputer, unit
pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB, kartu memori, floppy
disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman, tembakau dan
barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi kulit, kain atau
tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti semua bahan ini,
atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten, kota kecil, kota,
wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang
atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan
via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk
pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan
makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor,
kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot
kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
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panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin
untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu,
mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan
pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator,
bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet,
radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian
udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara;
Penjualan makanan dan minuman secara online; Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui
pemberian hadiah bonus dan layanan insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge
untuk relaksasi penumpang, layanan maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan
pemrosesan tiket bandara, percepatan prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas,
service center khusus dan jalur untuk kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan,
percepatan layanan penanganan di pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk,
peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan
pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan
dan percepatan respons customer service untuk penumpang elite; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu,
bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan
deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet
kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan
farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan
pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Stan untuk penjualan es krim; Toko kue;
Toko kue online; Toko makanan dan minuman khas jepang; Toko makanan online; Toko minuman non-alkohol; Toko
minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko online di bidang rotiroti dan kue-kue; Toko roti online; Toko yang menjual es krim; Toko yang menjual kue; jasa distributor grosir untuk anggur dan
minuman beralkohol; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa grosir untuk minuman beralkohol, kecuali bir;
jasa grosir untuk peralatan memasak makanan; jasa grosir untuk persiapan membuat minuman; jasa grosir untuk persiapan
membuat minuman beralkohol; jasa layanan retail yang berkaitan dengan bahan-bahan makanan; jasa layanan retail yang
terkait dengan penyiapan pembuatan minuman; jasa pengadaan minuman beralkohol [membeli barang untuk bisnis lain]; jasa
pengadaan, untuk manfaat pihak lain, berbagai barang-barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut di outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan
toko serba ada; jasa penjualan makanan berbahan dasar ikan; jasa penjualan makanan atau minuman yang dioperasikan
dengan memasukkan koin untuk mengeluarkan minuman atau makanan yang dipilih; jasa penjualan makanan dan minuman;
jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan makanan dan
minuman yang dipesan melalui mesin; jasa penjualan makanan olahan hasil laut; jasa penjualan minuman berbahan dasar
kopi, coklat dan teh; jasa penjualan minuman teh bubble atau teh pearl; jasa penjualan produk dibidang nutrisi dan suplemen
diet, minuman dan sari buah; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar
kopi, minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik,
pemadat kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa retail sehubungan dengan penjualan daging,
ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak,
jeli, selai, saus buah, telur, susu dan produk susu, minyak dan lemak untuk makanan, kopi, teh, kakao dan kopi buatan, beras,
tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, es, gula, madu, sirup, ragi, bubuk
pengembang, garam, mustar, cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es; jasa retail sehubungan dengan penjualan malt, bir, air
mineral dan air soda, minuman lain yang tidak beralkohol, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan lain untuk membuat
minuman; jasa retail sehubungan dengan penjualan minuman ringan, minuman energi, anggur, es teh, aperitif (minuman
beralkohol perangsang nafsu makan), minuman berkarbonasi, ekstrak buah, ale jahe, grape must, must, minuman buah yang
terbuat dari konsentrat, minuman anggur manis, air malt, air seltzer, air soda, air tonik, jus sayuran, esens yang digunakan
dalam sediaan minuman keras, air barli, fruit squash, sarsaparilla, minuman beralkohol (kecuali bir); jasa retail sehubungan
dengan penjualan padi-padian dan pertanian, produk hortikultura dan kehutanan, hewan hidup, buah dan sayuran segar, bijibijian, tanaman dan bunga alami, bahan makanan untuk hewan; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan
minuman beralkohol dan tidak beralkohol; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan pengganti
semua bahan ini, plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan, pengepakan, penghentian dan
bahan isolasi, pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper
dan tas pembawa, payung dan payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian
hewan, tas surat seni [kasing], tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan anak, ransel, koper,
tas, tas untuk aksesoris perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang
terbuat dari kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu,
tempat buku cek, tas, tas untuk telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas
malam, pengikat dan tali dari kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai
untuk payung, tas garmen, tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda ,
barang penunggang kuda dan tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci,
tempat kunci, kantong kunci, ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit [cover], label koper, tali koper
, tas untuk perlengkapan menginap semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda,
ransel/rucksack, pelana, tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta
belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas
jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist
pack), kantong untuk tas pinggang (waist bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk
dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk
bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari
logam, perabot rumah, cermin, bingkai foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk,
tulang ikan paus atau kulit mutiara, kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan,
seprei [kecuali linen], tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin
gorden, hiasan dari plastik untuk bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa
ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan oli dan gemuk industri,
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malam, pelumas, zat untuk mengisap, membasahi dan mengikat debu, bahan bakar dan bahan penerangan, lilin dan sumbu
untuk penerangan, lilin beraroma dan wangi , sediaan farmasi, medis dan kedokteran hewan, sediaan saniter untuk keperluan
medis, zat dan makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi,
suplemen pantangan untuk manusia dan hewan, plester, bahan pembalut, bahan untuk menambal gigi, pembuat gigi buatan,
pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak, bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar, sediaan
penyegar udara, kit dan kotak pertolongan pertama lengkap dengan isinya, sediaan pembersih tangan, kit yang berisi sediaan
medis, plester, protein, vitamin, suplemen diet dan mineral, logam kasar dan campurannya, bijih logam, bahan logam untuk
bangunan dan konstruksi, bangunan dari logam yang dapat dipindahkan, kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam biasa,
barang-barang kecil dari logam besi, wadah logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, lemari besi, lencana dari logam,
cincin kunci dan rantai kunci, kunci, kunci-kunci, ornamen, tempat sampah logam, kunci, kunci kosong, rambu, patung, patung
kecil dan arca kecil, perunggu, piala yang terbuat dari logam, kotak uang, mesin, mesin perkakas, perkakas yang dioperasikan
dengan listrik, motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat, kopling mesin dan komponen transmisi, kecuali untuk
kendaraan darat, peralatan pertanian, selain alat tangan dioperasikan secara manual, inkubator untuk telur, mesin penjual
otomatis, perkakas dan alat tangan, yang dioperasikan secara manual, peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi
badan, pisau cukur, peralatan higienis dan kecantikan yang dioperasikan dengan tangan untuk manusia dan hewan, peralatan
pengangkat, peralatan tangan untuk darurat dan penyelamatan, alat berkebun , dioperasikan dengan tangan, gunting, besi
pengering rambut, jepitan untuk pengeriting rambut, pelengkung bulu mata, perangkat manikur, gunting kuku, kikir kuku,
perangkat pedikur, gunting pemangkas, pinset, penjepit, pemotong pizza; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur dan wadah kecil, peralatan
memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk membersihkan, kaca belum
dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas bir, mangkuk dan piring, alat
untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat lilin dari logam mulia, hiasan
dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail, teko kopi bukan listrik, tas
pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum, patung kecil, alas setrikaan,
pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang perlengkapan hadiah dan
karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca, porselen atau terakota, wadah
es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung miniatur, tempat pencampur
[bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail], mangkok, hiasan, keranjang
piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali, sedotan yang dapat digunakan
kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan, wadah penyimpanan untuk
keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah
tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah yang diisolasi secara
termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi, tusuk gigi, vas dan
kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring, tenda dan terpal,
awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam bentuk curah, bahan
pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang, bahan tekstil berserat
kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil, linen keperluan
rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan layar, pelindung
tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar, papan seluncur
salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan perlengkapan
olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan untuk digunakan
dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam renang [alat
bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan, peralatan
latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik, daging,
ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak,
jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk makanan, keripik
kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia, makanan ringan
berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan sagu, tepung dan
sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan lainnya, gula, madu,
sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang diawetkan, cuka, saus dan
bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat minuman beraroma, bubuk
untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein berbentuk batang, makanan
ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan yang
belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah dan sayuran segar, tumbuhtumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih untuk ditanam, hewan hidup, bahan
makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air mineral dan air soda, minuman buah
dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat minuman, minuman untuk membantu
melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman energi yang mengandung kafein,
minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi yang beraroma, minuman isotonik [bukan untuk
keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy, sorbet [minuman],
minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman, tembakau dan pengganti tembakau,
rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang keperluan perokok, korek api; jasa-jasa
pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan
promosi; kompilasi dan sistemisasi informasi di dalam database komputer interaktif dalam bidang makanan, masakan,
instruksi memasak, memanggang, resep untuk makanan dan minuman, tips dan teknik memasak, ulasan, anggur, minuman,
nutrisi, penurunan berat badan, diet, cara makan dalam rangka menjaga berat badan dan mengurangi berat badan, rencana
diet, perencanaan makan, perencanaan menu, rekomendasi menu, makan, hiburan, resep, peralatan dapur, peralatan
memasak dan aksesoris memasak; layanan distribusi grosir untuk anggur dan minuman beralkohol; layanan distribusi grosir
untuk makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk gula-gula, roti dan roti; layanan eceran atau grosir untuk
makanan dan minuman; layanan grosir untuk alat makan; layanan grosir untuk bahan makanan; layanan grosir untuk es krim;
layanan grosir untuk makanan laut; layanan grosir untuk makanan penutup; layanan grosir untuk minuman beralkohol; layanan
grosir untuk minuman non-alkohol; layanan grosir untuk peralatan makan; layanan grosir untuk peralatan persiapan makanan;
layanan grosir untuk suplemen makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan grosir yang
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berkaitan dengan es krim; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan laut; layanan grosir yang berkaitan dengan
makanan penutup; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan
minuman beralkohol, kecuali bir; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan makan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan persiapan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman; layanan
grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan suplemen
makanan; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup
kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki,
jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop,
permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik,
mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan kios makanan yang merupakan toko retail
dengan produk utama bahan makanan; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak
makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan
pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah
yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel
olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan
action figure, jam tangan mainan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel dan grosir
untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi,
wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan
pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan
perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu
mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk
hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray,
pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter
hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan
kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi
mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung
matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet,
linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan
minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel disediakan oleh toko roti; layanan ritel untuk
bahan makanan; layanan ritel untuk es krim; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk makanan hewan
peliharaan; layanan ritel untuk makanan laut; layanan ritel untuk minuman beralkohol; layanan ritel untuk minuman beralkohol,
kecuali bir; layanan ritel untuk minuman non-alkohol; layanan ritel untuk peralatan makan; layanan ritel untuk peralatan
memasak makanan; layanan ritel untuk peralatan persiapan makanan; layanan ritel untuk persiapan membuat minuman;
layanan ritel untuk persiapan membuat minuman beralkohol; layanan ritel untuk suplemen makanan; layanan ritel yang
berkaitan dengan bahan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan es krim; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan
laut; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan
ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman non-alkohol;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk
membuat minuman; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan ritel yang
berkaitan dengan produk toko makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan ritel, layanan ritel
supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan toko grosir menampilkan alat
makan; layanan toko grosir menampilkan alat persiapan makanan; layanan toko grosir menampilkan bahan makanan; layanan
toko grosir menampilkan es krim; layanan toko grosir menampilkan makanan laut; layanan toko grosir menampilkan makanan
penutup; layanan toko grosir menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir menampilkan peralatan memasak makanan;
layanan toko grosir menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko grosir menampilkan sediaan untuk
membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang
menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang
menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online yang
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan memasak
makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat
minuman beralkohol; layanan toko grosir online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir yang
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel
dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk
merekam, transmisi dan reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka,
lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji,
minuman beralkohol dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM
dan permainan komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel menampilkan bahan
makanan; layanan toko ritel menampilkan es krim; layanan toko ritel menampilkan makanan laut; layanan toko ritel
menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel
menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel menampilkan
peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel
menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel menampilkan suplemen makanan; layanan
toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk
membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel on-line yang menampilkan es krim; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan makanan laut; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir;
layanan toko ritel online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan
suplemen makanan; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; layanan toko ritel yang menampilkan minuman non-
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alkohol; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis outlet grosir; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen
bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga,
tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam renang, outlet grosir dan ritel; manajemen usaha yang berhubungan
dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; memberikan
informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan produk makanan atau minuman; mempromosikan
kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri gula dan kue yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas rumah kaca
lainnya.; outlet toko ritel yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah
untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata,
kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari
sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung;
pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan, yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan
kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman makanan; stan
penjualan kue-kue; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman; stan penjualan roti-roti; toko mebel, furniture,
perabot rumah, perabot kantor, barang pecah belah, teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin, plastik, tirai
manik-manik untuk hiasan, tempat tidur, perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan peragaan,
bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis, meja makan,
pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan, kotak surat,
rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasur-kasur, cermin, meja, tempat payung; toko roti; toko yang menjual botol-botol
minuman; toko yang menjual minuman; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang
menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh,
produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala,
alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan
dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik,
peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040360
: 16/06/2021 07:34:52
:
: Alvin Ertandy

540 Etiket

: Jalan Beryl Barat 2 No.19A, RT. 004 RW. 017, Kelurahan Pakulonan Barat,
Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, 15811., Kabupaten
Tangerang, Banten, 15811
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PINEGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Cokelat
: 30
: ===Adonan kue buah badam; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Baozi
(roti isi); Biskuit (manis atau gurih); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat; Biskuit
kering; Biskuit petit-beure; Biskuit petit-beurre; Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit selai kacang; Biskuit tipis kering; Biskuit
untuk menambah nafsu makan; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi
cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang
dilapisi cokelat rasa susu; Bubuk untuk membuat roti; Campuran untuk roti; Campuran-campuran untuk membuat kue;
Chocolate chip cookie; Cimi-Cimi (kue kering); Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Enchilada [roti isi]; GIS
(bahan pemekar roti); Getuk (Kue); Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Hiasan roti yang dapat dimakan; Keripik camilan
sereal; Keripik sereal; Kue; Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue Bagea; Kue Balapis
Manado; Kue Bangket; Kue Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang; Kue Bingka Kentang;
Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Bong Li Pang; Kue Bugis Betawi;
Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue
Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan Jam; Kue Dongkal; Kue
Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue Jejongkong; Kue
Jungkong; Kue Kacang Spesial; Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue Kembang Goyang; Kue Kericu; Kue
Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Legit;
Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lontar; Kue Lumpang;
Kue Lupis; Kue Manan Samin; Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue Ombusombus; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol;
Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia Saronde; Kue Pinende; Kue Popolulu; Kue Putri Kandis;
Kue Putu; Kue Putu Bambu; Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue Satu; Kue
Semprit Desa; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Susu;
Kue Talam; Kue Tat; Kue Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue berbahan dasar tepung; Kue bika ambon; Kue
choco ball; Kue daging; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue eccles; Kue keranjang; Kue
kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe; Kue lumpia; Kue mentega
Denmark; Kue mochi; Kue nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang; Kue pukis; Kue semolina; Kue semprong; Kue
spiku; Kue tambang; Kue tifor; Kue tradisional; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue Italia;
Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Kue-kue lobak; Ladran (Kue Kering); Lapisan gula
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(icing) untuk kue; Makanan beku terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan beku terutama terdiri dari sereal
yang diolah; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Makanan dan makanan
ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan penutup berbahan dasar sereal [kembang gula];
Makanan penutup terbuat dari sereal; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan
dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula];
Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal
[kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung;
Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang
pedas manis dan rumput laut; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan ringan terutama terdiri dari
gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan
terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan terutama terdiri dari
quinoa dan sereal yang diolah; Makanan terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan, makanan ringan dan makanan
ringan organik berbahan dasar sereal; Olahan yang terbuat dari sereal; Panettone (roti manis); Pasta kue; Pembungkus pastry
(kue); Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue); Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue;
Pepe (Kue Manis); Pizza (roti); Pretzels (kue); Produk kue dan kembang gula; Produk makanan berbahan dasar beras,
tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam
satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Quinoa dan sereal yang diolah
yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti
Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti babi; Roti bagelan; Roti bun
dengan selai; Roti ciabatta; Roti kadet; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue
semprit; Roti kukus Cina; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti panggang di suguhkan dengan saus
keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata; Roti sayuran (vegan); Roti sobek;
Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti yang mengandung tempe; Roti,
kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Sagon (Kue); Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue
kering; Sediaan sereal; Sengkulun (Kue Tradisional); Sereal batangan berprotein tinggi; Sereal yang diolah yang digabungkan
dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Sereal yang diolah yang
digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Serpihan sereal; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Wafer (kue);
Wafer (pie); Wafer sundae; Yangko (kue moci); adonan kue; adonan kue beku; adonan puff pastry (roti); adonan roti; adonan
wafer; aroma untuk makanan/kue; baguettes [Roti Prancis]; bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang
diekstrusi; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; bar energi dan makanan ringan berbahan dasar
gandum dan cokelat; barbari [roti datar]; batang energi berbasis sereal; batang energi berbasis sereal yang mengandung larva
serangga; batang energi berbasis sereal yang mengandung serangga; biscuit tipis terbuat dari sereal; biskuit; biskuit asin;
biskuit bawang; biskuit bebas gluten; biskuit buttermilk; biskuit gula; biskuit gurih; biskuit malt; biskuit manis; biskuit
marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee; biskuit mentega kecil; biskuit rasa keju; biskuit untuk keju; biskuit
vegetarian; biskuit yang tidak manis; biskuit-biskuit; bubuk soda kue; burger kedelai [roti sandwich]; camilan granola dengan
campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan; campuran isian berbasis roti; campuran kue; campuran makanan
ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam
bentuk pasta; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; cangkir
wafel berlapis cokelat; cangkir wafel yang dapat dimakan; cangkir wafer yang dapat dimakan; chapati [roti tidak beragi]; coklat,
permen dan hadiah biskuit menghambat; cookie bebas gluten; cookie berlapis cokelat; cookie yang mengandung serangga;
dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi fondant untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi
kertas nasi untuk kue; dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; dekorasi marzipan untuk kue; dekorasi permen untuk kue;
dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; empadões veganos [kue vegan]; fa gao [kue bolu kukus]; flapjacks [kue wajan];
focaccia [roti]; fritters (kue) apel; gula berputar (dekorasi kue); gula gula untuk menghias kue; hardtack [biskuit]; hiasan kue
yang dapat dimakan; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering];
kasutera [kue bolu Jepang]; kembang gula beku berbahan dasar sereal; kerang kue kering; keripik [produk sereal]; keripik
camilan sereal instan; kue adonan goreng; kue almond; kue balok; kue basah; kue bebas gluten; kue beku; kue beras; kue
beras [kukus dan dibungkus daun]; kue bola; kue bolu; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue cokelat; kue coklat; kue custard;
kue es; kue es krim; kue filo; kue frosting; kue gambang; kue gandum; kue geplak; kue gulung telur; kue jahe; kue jinten / kue
biji ketapang; kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju; kue kering beku; kue kering berbasis bawang
dayak; kue kering kastengel; kue krim; kue lapis talas bogor; kue lekker; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue
nougat; kue pai; kue panekuk; kue pang-pang; kue pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri
salju; kue semprit; kue serabi; kue sereal; kue stik bawang; kue sus; kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri;
kue tar cokelat; kue tar krim; kue tar lemon; kue tar lezat; kue tar raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk
makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat; kue widaran / bidaran; kue yang dikukus; kue yang mengandung larva serangga;
kue yang mengandung serangga; kue yogurt beku; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis (kue kering);
kulit kue; kulit pastry puff (roti); lomper [roti pipih berbasis kentang]; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan,
makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang
gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan pengganti berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan (non-medis);
makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji probiotik; makanan ringan berbahan dasar coklat;
makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar
gandum (makanan batang); makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar jagung;
makanan ringan berbahan dasar kakao; makanan ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan ringan berbahan dasar
kopi probiotik; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar
pati singkong diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar pati yucca diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar sereal;
makanan ringan berbahan dasar sereal bebas gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan
berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka
diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk
keperluan medis; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan dengan bahan dasar
mie; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung
diekstrusi; makanan ringan yang terutama terdiri dari biji-bijian; makanan siap dimakan, berupa potongan makanan dari bahan
sereal; makanan siap saji terutama terdiri dari sereal dan biji-bijian; makaroni [kue kering]; mangkuk wafel berlapis cokelat;
mangkuk wafel yang dapat dimakan; mangkuk wafer yang dapat dimakan; matzo [roti tak beragi]; meringues (kue); millefeuilles (kue); minuman berbahan dasar sereal [pengganti makanan cair]; mirror icing

Halaman 404 dari 623

[mirror glaze] (sejenis kue); pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; papadum (roti renyah pipih); peach cobbler
(kue); perasa, selain minyak esensial, untuk kue; persiapan kue yang mengandung larva serangga; persiapan kue yang
mengandung serangga; persiapan sereal; petits fours [kue]; piadina [roti datar]; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar
jagung; pretzel [roti berbentuk simpul]; produk makanan yang terdiri dari sereal; produk sereal bebas gluten; produk-produk
roti untuk makanan; puding roti; puff pastry (roti); quesadillas [roti isi]; quiches (roti); remah roti; rempah-rempah kue; rhubarb
pies (roti pai); roti [roti tidak beragi]; roti bagel; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti berlapis; roti berlapis keju dan
daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti bir; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun kukus dengan
isian; roti bun kukus yang diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dibumbui dengan rempahrempah; roti gandum; roti gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kering
croutons; roti kismis; roti kukus; roti multigrain; roti naan; roti nasi; roti oriental; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan
dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; roti pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti
keju]; roti soda; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; rugelach [kue kering]; sediaan makanan ringan
terbuat dari sereal; sediaan-sediaan berbahan dasar sereal; selai cokelat untuk digunakan pada roti; sereal bar; sereal bar
protein tinggi; sereal berbentuk butiran; sereal bubuk; sereal dan biji-bijian olahan; sereal disiapkan untuk konsumsi manusia;
sereal gandum; sereal jagung; sereal siap saji; sereal untuk sarapan; sereal, diproses; shortbread biskuit; shortbread tart
shells (kue); shortcrust pastry (kue); songpyeon [kue beras berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis];
sopapillas [kue kering goreng]; sourdough (roti); spiced cookies (kue kering); sponge fingers [biskuit]; stik roti; taburan cokelat
untuk menghias kue; taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; taburan untuk menghias kue; taiyaki [kue berbentuk ikan
Jepang dengan berbagai isian]; tambalan berbasis cokelat untuk kue dan pai; tambalan berbasis custard untuk kue dan pai;
teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal;
tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung dan sediaan
yang terbuat dari sereal; tepung kue; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung sereal;
topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta cabai yang difermentasi]; tteokguk
[hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu khas Korea]; wafel; wafel diisi; wafer; wafer es krim; wafer gulung [cookies];
waffel; yule log (kue tradisional)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021040363
: 16/06/2021 08:03:59
:
: Yorsi Nuzulia

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gang Haji Bakri no 49, Kota Pangkal Pinang, Kep. Bangka Belitung
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RUMBA, Rumah Belajar Anak
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, kuning, merah, putih, coklat, kelabu, hitam
: 41
: ===melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
memimpin kelas; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi, kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi, kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran
pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan;
mengatur kursus pelatihan; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang
dewasa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021040364
: 16/06/2021 08:05:14
:
: Chandrasekaran Rajalingam

540 Etiket

540 Etiket

: Winville residence Blok N, Jl. Lebak Bulus Raya 1 No. 50
Lebak Bulus, Cilandak.
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Faishal Abdul Aziz S.M.
: X-PRES PATENT, Graha Mampang Lantai 1 Suite 101, Jl. Mampang Prapatan
Raya Kav.100

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Book My Flight
:

591

Uraian Warna

: Hitam, Hijau Toska, dan putih
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 39
: ===Pengaturan tur perjalanan; inspeksi kendaraan udara sebelum pengangkutan; jasa pengaturan perjalanan; jasa-jasa
pengangkutan wisatawan; mengatur dan memesan perjalanan, wisata kapal pesiar dan tamasya; mengatur layanan
transportasi untuk wisata tamasya kota dan wisata tamasya lainnya; pemesanan perjalanan; pengangkutan; pengepakan
barang; pengepakan barang dalam wadah; penyimpanan barang===
: DID2021040366
: 16/06/2021 08:17:41
:
: CHATERINE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKO SPARKS JALAN RAYA KELAPA DUA C/8, KELURAHAN KELAPA DUA,
KECAMATAN KELAPA DUA, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NASOUL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KREM
: 3
: ===Esens rambut; Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelindung sinar UV; Sediaan perawatan kulit dan
kosmetik; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan perawatan kulit nonmedis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit,
gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; body shimmer lotion; kit wewanginan
khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan
penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut,
deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair,
gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kondisioner
pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik perawatan kulit; kosmetik yang dijual
sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim antipenuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kecantikan; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim
malam; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pemutih kulit; krim tabir surya; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); lotion masker tubuh; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk perawatan tubuh; lotion wajah tanpa obat; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; sabun krim tubuh;
sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan perawatan
kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan rambut tanpa
obat untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040367
: 16/06/2021 08:29:57
:
: Jayadi Hartawan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Darmo Indah Barat 3/E53, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60182
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: La Rizo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam-putih
: 8
: ===Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); peralatan makan (garpu, pisau dan sendok)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040368
: 16/06/2021 08:31:45
:
: PT. INDONESIA HAKIKI PERTAMA

540 Etiket

540 Etiket

: The Mansion Bougenville Fontana Jalan Trembesi (BF0911) Jakarta Utara 14410,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Halaman 406 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih
: 9
: ===Peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan (trading) elektronik dan marketplace elektronik online; Platform
berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; Platform digital; platform
perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040369
: 16/06/2021 08:37:34
:
: WIWIK HANDAYANI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Kedawung, Rt 002 / Rw 001, Kel. Grogol, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi, Jawa
Timur, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 68425
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MY PARFUME
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan
nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo,
kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang kosmetik
untuk mandi; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka,
krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum; Busa (kosmetik) [Mousse];
Cairan untuk rambut (kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik;
Eyeliner; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah
bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik);
Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau
penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk
anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah
dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan
dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan
kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik,
pensil alis dan eyeliner; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim
kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim
pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk pemutih kulit; Krim wajah (kosmetik); Krim
wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion dan serum; Losion pelembab
(kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk
dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering
(kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk
kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Paket masker
untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum, eau de toilette; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik);
Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk
penggunaan kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih wajah (kosmetik); Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih
untuk digunakan pada rambut; Pensil highlighter (kosmetik); Perona Pipi; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk
kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu
permata (kosmetik); Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata,
eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan
pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun cair
wajah; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik;
Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kimia
untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga (cucian); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik
seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam
bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus
riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik

740
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untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan selsel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan
binatu; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan
pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner
(pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik);
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum untuk keperluan kosmetik;
Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab
Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum];
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan parfum dan perasa/aroma;
bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma
untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; bedak talek untuk
keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; bilasan pemutih gigi; body butter untuk
keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan
kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi;
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat kuku (kosmetik); cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik;
concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak
(kosmetik); dasar untuk parfum bunga; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum];
ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk
keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk
penggunaan kosmetik; esens pemutih; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi
badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam pemutih; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun
untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel
mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pemutihan gigi; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama
untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); glitter
dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan
kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida
untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kertas
untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik
[tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk
alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada
wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar
untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih
permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan,
sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet
dan pembersih toilet; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kosmetik
alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam
bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung
obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik
dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari;
kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit antipenuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung
obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis,
mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi;
kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk
wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik
yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata
(Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku;
kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk
keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim
dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim
kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata;
krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kuku untuk keperluan
kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan
kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim
pembersih [kosmetik]; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengencang [kosmetik]; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik;
krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion,
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semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan
kosmetik; losion kosmetik; losion pemutih kulit wajah; losion rambut; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion berjemur
kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan
minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan
kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik];
lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab
[kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih untuk wajah; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker
wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur
untuk tujuan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak
lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik;
minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik];
minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion
dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; mousses [kosmetik];
mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; pacar [pewarna kosmetik]; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori
digunakan sebagai kosmetik; parfum air wangi; parfum dan air toilet; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta pemutih
gigi; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab
wajah kosmetik; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap
sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut [kondisioner sampo];
pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemutih cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena;
pemutih kuku; pemutih selakangan; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan
kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik;
penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat;
penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk
keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush);
persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk
cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pijat lilin untuk
keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna]
untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan
sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan
(sprays); produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih
(kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan
wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk tangan, wajah
dan tubuh; sabun kosmetik; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial,
kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner rambut; sarung
tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub pengelupasan untuk tubuh; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan dan produk perawatan
kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah
topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik
tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak
mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan
sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit;
sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan
mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar
matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan
kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan
gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata
rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan;
sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat selsel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan
kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan
kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik];
sediaan pemutih, pembersih dan kompon; sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan pencucian dan
pemutihan; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa
obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik
menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk
keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk pembersihan,
pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis
khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk
keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk
keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); soda pemutih; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu
almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih wajah; susu penyamakan
[kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan
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kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tato sementara untuk
keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali
pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk
penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka
yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik;
toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik;
tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa
obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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===ALAT PENGAIT GANDENGAN PADA KENDARAAN; Alat anti maling atau anti pencurian pada kendaraan; As overan gigi
untuk sepeda motor; As persneling untuk kendaraan; As roda untuk sepeda motor; As swing arm untuk sepeda motor;
BAGIAN REM UNTUK KENDARAAN; BAK BELAKANG TRUK YANG DAPAT DITINGGIKAN (BAGIAN KENDARAAN
DARAT); BAN KARET MATI UNTUK RODA KENDARAAN; BODI SEPEDA MOTOR RANGKA SEPEDA; Ball joint untuk
kendaraan; Ban dalam untuk kendaraan; Ban roda kendaraan [ban]; Bantalan untuk kendaraan darat; Batang penghubung
untuk kendaraan darat, selain dari bagian motor dan mesin; Bodi sepeda motor; Body kit kendaraan; Bracket plat nomor
kendaraan; Casis kendaraan; Cincin Peluru untuk roda kendaraan; Cincin rol jarum untuk kendaraan; Coil spring untuk
suspensi kendaraan darat; Cranket untuk sepeda motor; Dudukan stang untuk sepeda motor; Harness bar untuk kendaraan;
Isyarat sinyal untuk kendaraan (lampu sein); KENDARAAN PEMBAWA SELANG AIR PEMADAM KEBAKARAN;
KENDARAAN PERTANIAN RODA 3; KENDARAAN YANG BERJALAN DIATAS REL; KERETA SALJU YANG DIHELA
KUDA(KENDARAAN); Kabel gas untuk sepeda motor; Kabel kilometer untuk sepeda motor; Kabel transmisi untuk kendaraan;
Kantong Udara [alat keselamatan untuk kendaraan darat]; Karet balstep Pijakan kaki kendaraan; Karet peredam getaran pada
kendaraan; Karoseri kendaraan bermotor roda tiga, atau lebih; Kendaraan Roda Tiga Listrik; Kendaraan UTV (utility task
vehicles); Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan adaptor mulut pipa; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan adaptor peledak; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan bagian peledak; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan gagang katup; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan inhibitor karat; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan jet saluran masuk; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan kit pemeliharaan; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan kit perbaikan katup; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan kit perbaikan mulut pipa; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan kit perbaikan red head; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan kotak pengontrol pneumatik;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan lug saluran masuk
udara; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan media peledak
dari kaca; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan mulut pipa;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan mulut pipa peledak;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan packing gland;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pegas; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengatur jarak; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan pengeras pipa; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan penyaring saluran udara; Kendaraan
gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan red head; Kendaraan gandengan
yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan saluran pengocok listrik dan pneumatik;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan saluran udara;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan selang kopling;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan siku pengeluaran;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan solenoida pengganti;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan tabung udara;
Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah, yaitu, mesin untuk
penggosok basah yang dapat membersihkan permukaan dan bagian-bagian struktural serta aksesoris dari mesin penggosok
basah yang dapat membersihkan; Kendaraan penampung untuk mencuci dan memusnahkan sampah yang tidak dapat
digunakan lagi; Kendaraan penyapu jalan padat; Kendaraan roda dua; Kendaraan roda empat; Kendaraan roda tiga;
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Kendaraan transportasi yang bergerak secara otonom; Keranjang yang disesuaikan untuk sepeda motor; Kickstands sepeda
motor; Klakson sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Klem Stang (bagian dari kendaraan); Komponen untuk kendaraan
darat dan pesawat terbang; Komstering, untuk kendaraan; Kopling untuk sepeda motor; Kumpulan sprocket untuk roda
sepeda motor; Kunci kontak sepeda motor; Kunci sadel sepeda motor; Kursi malas untuk kendaraan; Lowerbar untuk
kendaraan; Mesin dan motor listrik untuk sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; Mur roda
untuk roda kendaraan; Nap roda kendaraan; PAPAN INJAKAN KENDARAAN; PELINDUNG TEMPAT DUDUK UNTUK
KENDARAAN; PENUTUP SETIR KENDARAAN; PINTU ANGKAT BAGIAN BAGASI KENDARAAN DARAT; PINTU DEK
BELAKANG YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENGANKAT (BAGIAN KENDARAAN DARAT); POROS TRANSMISI UNTUK
KENDARAAN DARAT; Pedal stater sepeda motor; Pegangan Tangan Untuk Kendaraan ( hand grip); Pegas daun untuk
suspensi kendaraan; Pegas peredam kejut untuk kendaraan; Pelindung kecelakaan untuk sepeda motor; Pelindung tempat
penampungan oli sebagai bagian struktural kendaraan; Penyangga tanggan untuk kendaraan; Per untuk kampas rem
kendaraan; Poros penggerak untuk kendaraan darat; Primary Cop Assy Untuk Kendaraan; RANGKA BAWAH KENDARAAN;
RV [kendaraan rekreasi]; Rem untuk kendaraan darat; Roll bar untuk kendaraan; Rumah Primary kopling Untuk Kendaraan;
SALUT REM UNTUK KENDARAAN; SEPEDA YANG DILENGKAPI MOTOR KECIL; Sadel untuk sepeda motor; Sensor parkir
(alarm tanda mundur untuk kendaraan); Shock untuk sepeda motor; Skuter (kendaraan); Sliders dan pelindung untuk sepeda
motor; Sliders gandar untuk sepeda motor; Sliders garpu untuk sepeda motor; Sliders lengan ayun untuk sepeda motor;
Sliders rangka untuk sepeda motor; Standar tengah sepeda motor; Standar untuk sepeda motor; Stang (bagian dari
kendaraan); Stut Copling Untuk Kendaraan; Suspensi peredam kejut untuk kendaraan bermotor; Tiang rem belakang sepeda
motor; Trek kendaraan; Tuas persneling untuk kendaraan; Variasi untuk memberi bentuk pada bagian samping depan
kendaraan; Variasi untuk menutup grill depan kendaraan; Variasi untuk menutup pegangan pintu kendaraan; Variasi untuk
menutup whelldop kendaraan; aero fairings dinamis untuk kendaraan; alarm keamanan untuk kendaraan; alarm membalikkan
listrik untuk kendaraan; alarm pencegah pencurian kendaraan; alarm tanda mundur untuk kendaraan; alat anti silau untuk
kendaraan; alat keamanan kendaraan untuk anak-anak; alat pencegah pencurian untuk kendaraan; alat pengait gandengan
untuk kendaraan; alat ski untuk kendaraan; anti-selip kancing untuk ban kendaraan; anti-selip rantai untuk ban kendaraan; as
roda untuk kendaraan; as untuk sistem suspensi udara di kendaraan; asbak untuk kendaraan; atap bar untuk kendaraan; atap
lunak yang bisa dilipat atau dilepas pada kendaraan (softtop); atasan lembut untuk kendaraan; badan untuk kendaraan; badan
untuk kendaraan bermotor; bagian baja yang dicap yang merupakan bagian integral dari struktur bodi
kendaraan (rocker panels); bagian dari mobil atau badan kendaraan lain yang membingkai roda dari kendaraan tempur lapis
baja (strikers); bagian kendaraan berupa penopang radiator; bagian kendaraan untuk mengamankan komponen kompartemen
mesin (shock towers); bagian rem untuk kendaraan; bagian struktural kursi depan dan belakang untuk kendaraan,; bagian
struktural untuk kendaraan; bagian struktural untuk sepeda motor; bak engkol untuk kendaraan darat; bak kopling kendaraan;
baling-baling kendaraan; baling-baling sekrup untuk kendaraan; ball joint bagian dari kendaraan (mobil); balok intrusi
pintu untuk kendaraan; balon kendaraan; balon udara panas [kendaraan]; ban dalam untuk ban kendaraan; ban dalam untuk
ban sepeda motor; ban dalam untuk roda kendaraan kehutanan; ban kendaraan; ban pneumatik untuk sepeda motor; ban
solid untuk roda kendaraan; ban untuk kendaraan; ban untuk kendaraan bermotor roda dua; ban untuk kendaraan darat; ban
untuk kendaraan derek; ban untuk kendaraan komersial; ban untuk kendaraan pengendali kontainer; ban untuk kendaraan
pertanian; ban untuk kendaraan roda dua; ban untuk roda kendaraan; ban untuk roda kendaraan kehutanan; ban untuk
sepeda motor; ban yang divulkanisir (retreaded tires) untuk kendaraan; banci bar untuk sepeda motor; bantal penguat anak
untuk kursi kendaraan; bantalan (bearings) [kendaraan darat]; bantalan pegangan untuk tangki sepeda motor; bantalan poros
untuk kendaraan darat; bantalan rem cakram untuk kendaraan; bantalan rem cakram untuk kendaraan darat; bantalan rem
untuk kendaraan; bantalan rem untuk kendaraan darat; bantalan stang untuk kendaraan roda dua; batang derek untuk
kendaraan; batang kap kendaraan; batang katup untuk ban kendaraan; batang penggerak untuk kendaraan darat, selain dari
bagian-bagian motor dan mesin; batang pintu kendaraan; batang torsi untuk kendaraan; batang torsi untuk suspensi
kendaraan darat; batang torsi kendaraan; behel jok sepeda motor; bell crank untuk kendaraan; berbantal udara kendaraan
untuk transportasi pribadi; bergoyang bar untuk suspensi kendaraan darat; bermotor Haulers mainan [sport utility kendaraan
rekreasi]; bermotor golf cart [kendaraan]; bilah penghapus kaca depan untuk kendaraan; bingkai plat nomor kendaraan; blok
rem untuk kendaraan; blok rem untuk kendaraan darat; bodywork untuk kendaraan bermotor; bola setir kendaraan; booster
kursi untuk digunakan dalam kendaraan; box bagasi kendaraan; brake drums untuk kendaraan; brake drums untuk kendaraan
darat; bug perisai sebagai bagian struktural dari kendaraan; bumper kendaraan; caissons [kendaraan]; cakram rem untuk
kendaraan; casis kendaraan; casis untuk kendaraan darat; cengkeraman gesekan untuk kendaraan darat; cengkeraman
hidrolik untuk kendaraan darat; center link untuk kendaraan; cermin eksterior untuk kendaraan; cermin interior untuk
kendaraan; cermin untuk digunakan pada kendaraan; cetakan parit atap kendaraan; cetakan sisi bodi kendaraan; coachwork
untuk kendaraan bermotor; cover kunci kontak kendaraan; cover pelindung mesin untuk kendaraan; cover untuk kendaraan
roda kemudi; crankcases untuk komponen kendaraan darat, selain untuk mesin; dashboard untuk kendaraan; daun mata air
untuk suspensi kendaraan darat; dilaminasi pegas daun untuk suspensi kendaraan darat; dorong skuter [kendaraan]; dudukan
mesin (engine mounts) untuk kendaraan darat; dudukan mesin kendaraan; ekstensi lengkungan roda untuk kendaraan;
elemen mekanik untuk kendaraan darat; engkol sepeda motor; engsel kap kendaraan; engsel pintu untuk kendaraan; fairings
untuk kendaraan roda dua; fender flare untuk kendaraan darat; fender untuk kendaraan darat; flap pada kendaraan yang
dapat diproyeksikan untuk menciptakan hambatan dan mengurangi kecepatan (spoiler); flaps lumpur untuk kendaraan; frame
sepeda motor; frame untuk kendaraan bermotor roda dua; frame untuk kendaraan roda dua; freewheels untuk kendaraan
darat; freewheels untuk sepeda motor; gagang pintu eksterior dan interior untuk kendaraan; gagang pintu untuk kendaraan
darat; gagang pintu untuk mobil dan kendaraan darat lainnya; gantungan barang kendaraan; gantungan tunggangan untuk
kendaraan darat; gantungan untuk kendaraan; garpu depan untuk kendaraan roda dua; gear box otomatis untuk kendaraan
darat; gear box untuk kendaraan darat; gearing untuk kendaraan darat; gelendong untuk kendaraan darat; gerobak menjadi
kendaraan darat bermotor; gigi drive untuk kendaraan darat; gigi pembalik arah untuk kendaraan darat; gigi perubahan
kecepatan untuk kendaraan darat; gigi tarik untuk kendaraan; giring [kendaraan]; golf cart [kendaraan]; grip stang untuk
sepeda motor; grip tangki untuk sepeda motor; grip tape untuk setang sepeda motor; harness keamanan untuk kursi
kendaraan; hub roda untuk kendaraan roda dua; hub untuk kendaraan darat; hub untuk kendaraan roda; hub untuk roda
sepeda motor; idler arm untuk kendaraan; indikator arah untuk kendaraan darat; inner shaft untuk kendaraan; instalasi antipencurian listrik untuk kendaraan; isyarat penunjuk arah untuk kendaraan; jari-jari roda kendaraan; jari-jari roda sepeda motor;
jari-jari roda untuk kendaraan bermotor roda dua; jari-jari roda untuk kendaraan roda dua; jari-jari untuk kendaraan darat;
jaring bagasi untuk kendaraan; jaringan bagasi untuk kendaraan bermotor; jendela untuk kendaraan; jendela yang menghadap
ke samping pada kendaraan yang secara signifikan lebih kecil dari jendela penumpang standar (quarter windows); jepitan
jeruji untuk roda kendaraan darat; jeruji roda kendaraan; jeruji untuk kendaraan darat; jok kulit untuk kursi kendaraan; jok
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untuk kendaraan bermotor; joystick kendaraan; kabel kopling untuk sepeda motor; kabel rel ganda dan sistem drum pada
kendaraan; kabel rel tunggal dan sistem drum pada kendaraan; kabel rem untuk sepeda motor; kaca depan kendaraan
dengan teknologi augmented reality; kaca depan untuk kendaraan; kaca depan untuk kendaraan darat; kaca depan, jendela
untuk kendaraan, atap mobil terbuat dari kaca (sunroofs); kaca spion samping untuk kendaraan; kaca spion untuk kendaraan;
kain penutup jok untuk kendaraan; kait pintu kendaraan; kaki pasak untuk sepeda motor; kaki pedal mencakup untuk sepeda
motor; kaliper rem untuk kendaraan; kaliper rem untuk kendaraan darat; kaliper rem untuk sepeda motor; kampas rem untuk
kendaraan; kampas rem untuk kendaraan darat; kantong pelana disesuaikan untuk sepeda motor; kantong udara tiup untuk
digunakan dalam kendaraan untuk pencegahan cedera dalam kecelakaan; kantong udara untuk kendaraan; kastor untuk troli
[kendaraan]; katrol pengantar untuk kendaraan darat; katup untuk ban kendaraan; kemping truk [kendaraan rekreasi];
kendaraan; kendaraan air; kendaraan air berbahan bakar jet kecil; kendaraan amfibi; kendaraan bantalan udara; kendaraan
bantuan mobilitas; kendaraan barang; kendaraan bawah air otonom untuk pemeriksaan dasar laut; kendaraan bawah laut;
kendaraan bawah laut tanpa awak; kendaraan bermotor; kendaraan bermotor bertenaga listrik; kendaraan bermotor militer
untuk pengangkutan senjata; kendaraan bermotor roda dua; kendaraan berpendingin; kendaraan darat; kendaraan darat lapis
baja; kendaraan dipasang cover untuk mobil; kendaraan efek tanah; kendaraan elektrik; kendaraan hybrid; kendaraan
komersial; kendaraan lapis baja; kendaraan lapis baja beroda; kendaraan lapis baja dilacak; kendaraan listrik ringan;
kendaraan listrik swadaya; kendaraan luar angkasa; kendaraan militer; kendaraan militer roda; kendaraan militer untuk
transportasi; kendaraan off-road; kendaraan pencampuran beton; kendaraan perlindungan sipil; kendaraan pesawat penarik;
kendaraan rekreasi; kendaraan rekreasi bermotor; kendaraan roda dua; kendaraan segala medan; kendaraan sel bahan
bakar; kendaraan serba guna; kendaraan sipil lapis baja; kendaraan sport; kendaraan udara; kendaraan udara tak berawak
[UAV]; kendaraan udara tak berawak menjadi sistem pesawat tanpa awak [C-UAS]; kendaraan untuk bergerak di darat, udara,
air atau rel.; kendaraan untuk orang cacat fisik dan mereka yang memiliki mobilitas rendah; kendaraan yang berjalan di atas
rel; kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh [ROV] untuk transportasi bawah laut; kendaraan yang dioperasikan dari jarak
jauh untuk inspeksi bawah air; kendaraan-kendaraan dengan penggerak empat roda yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan
offroad atau on road dan mempunyai jarak yang tinggi antara bodi mobil dengan permukaan tanah (sport utility vehicles) ;
kerudung untuk kendaraan; kerudung untuk mesin kendaraan; keseimbangan beban untuk kendaraan roda; kisikisi kendaraan; klakson elektrik untuk kendaraan; klakson kendaraan; klakson peringatan untuk kendaraan roda dua; klakson
peringatan untuk sepeda motor; klip diadaptasi untuk memasang suku cadang kendaraan bermotor pada badan mobil;
kompartemen sarung tangan untuk kendaraan; komponen transmisi untuk kendaraan darat; kontainer untuk menyimpan rokok
elektronik khusus disesuaikan untuk digunakan dalam kendaraan; kontainer untuk puntung rokok khusus disesuaikan untuk
digunakan dalam kendaraan; konversi torsi untuk kendaraan darat; konverter torsi hidrolik untuk kendaraan darat; konverter
torsi untuk kendaraan darat; kopling (clutches) untuk kendaraan; kopling daya untuk kendaraan darat; kopling poros atau
penyambung poros [kendaraan darat]; kopling poros untuk kendaraan darat; kopling rahang untuk kendaraan darat; kopling
untuk digunakan dengan cengkeraman untuk kendaraan darat; kopling untuk kendaraan darat; korek api listrik untuk
kendaraan darat; kotak transmisi untuk kendaraan darat; kunci anti maling untuk kendaraan; kursi anak-anak untuk
kendaraan; kursi kendaraan; kursi keselamatan untuk anak-anak, untuk kendaraan; kursi keselamatan untuk bayi, untuk
kendaraan; kursi keselamatan untuk digunakan di kendaraan; kursi pendorong kendaraan untuk anak-anak; kursi pendorong
kendaraan untuk digunakan dengan safety harness; kursi untuk kendaraan darat; lapisan kopling untuk kendaraan darat;
lengan ayun sepeda motor; lengan sisanya untuk kursi kendaraan; lengan suspensi untuk kendaraan; liners dipasang untuk
area kargo kendaraan; logam yang dilapisi daun pegas untuk suspensi kendaraan; mekanisme kopling untuk kendaraan darat;
mekanisme propulsi untuk kendaraan darat; mendorong kopling poros untuk kendaraan darat; mendorong rantai untuk sepeda
motor; mengangkat platform untuk lampiran ke kendaraan darat; mengemudi motor untuk kendaraan darat; mengemudi rantai
untuk kendaraan darat; mesin bensin untuk kendaraan darat; mesin diesel untuk kendaraan darat; mesin jet untuk kendaraan
darat; mesin kendaraan bermotor; mesin pembakaran internal untuk kendaraan darat; mesin sepeda motor; mesin turbojet
untuk kendaraan darat; mesin untuk kendaraan bermotor; mesin untuk kendaraan darat; modul lengkap pintu bagian tengah
kendaraan; modul pintu struktural pada kendaraan; modul pintu untuk kendaraan; modul tertutup untuk kendaraan;
modul atas pada kendaraan; modul trim perangkat keras kendaraan; motor listrik untuk kendaraan roda dua; motor sepeda;
motor untuk kendaraan bermotor; motor untuk kendaraan darat; motor, elektrik, untuk kendaraan darat; motor, listrik, untuk
kendaraan darat; mudguards sepeda motor; mudguards untuk kendaraan bermotor; mudguards untuk kendaraan bermotor
roda dua; mudguards untuk kendaraan darat; mudguards untuk kendaraan roda dua; naf roda kendaraan; non-bermotor
kendaraan darat; non-bermotor skuter [kendaraan]; non-kendaraan bermotor roda dua; panel atap untuk kendaraan darat;
panel bodi untuk kendaraan; panel pintu untuk kendaraan; panel sisi bodi kendaraan; panel yang menghadap ke samping
pada kendaraan yang secara signifikan lebih kecil dari jendela penumpang standar (quarter panel); pannier diadaptasi untuk
kendaraan roda dua; pannier diadaptasi untuk sepeda motor; pannier untuk sepeda motor; papan berjalan untuk kendaraan
darat; papan injakan kendaraan; papan kendaraan berjalan; papan selancar untuk kendaraan; parasut karena menahan
gerakan kendaraan; pas dashboard cover untuk kendaraan; pasak trailer untuk kendaraan; pedal rem [bagian sepeda motor];
pedal rem untuk kendaraan; pedal rem untuk kendaraan darat; pedal rem untuk sepeda motor; pedal sepeda motor; pedal
untuk kendaraan roda dua; pegas [kendaraan darat]; pegas penahan kejut untuk kendaraan bermotor; pegas suspensi
kendaraan; pelana untuk kendaraan bermotor roda dua; pelana untuk kendaraan roda dua; pelapis jok untuk kursi kendaraan;
pelapis rem untuk kendaraan; pelek roda kendaraan; pelek roda untuk kendaraan roda dua; pelek untuk roda kendaraan;
pelek untuk roda sepeda motor; pelindung baju untuk sepeda motor; pelindung kaliper rem untuk kendaraan; pelindung lampu
untuk kendaraan; pembatasan keamanan kendaraan untuk digunakan dengan carrycots; pembatasan keamanan untuk kursi
kendaraan; pembatasan kepala untuk kendaraan; pembawa bagasi untuk kendaraan; pembawa ban cadangan untuk
kendaraan; pembawa barang untuk kendaraan; pembawa barang untuk kendaraan darat; pemegang cangkir untuk kendaraan;
pemegang kaca untuk kendaraan; pemegang minuman untuk kendaraan; pemegang roda cadangan untuk mobil dan
kendaraan darat lainnya; penahan kepala untuk kursi kendaraan; pengangkut bagasi untuk sepeda motor; pengendali
kendaraan, selain dari mainan; penjaga anjing untuk digunakan dalam kendaraan; penjaga rantai drive untuk kendaraan
bermotor roda dua; penopang suspensi untuk kendaraan; pentil untuk ban kendaraan; penunjuk arah untuk sepeda motor;
penutup atas transmisi untuk kendaraan darat; penutup ban untuk kendaraan; penutup dan pelindung mesin kendaraan ;
penutup ekor untuk kendaraan roda dua; penutup jok untuk kendaraan; penutup kendaraan [berbentuk]; penutup roda kemudi
berbentuk untuk kendaraan; penutup sadel untuk sepeda motor; penutup samping untuk kendaraan roda dua; penutup sepeda
motor [berbentuk]; penutup stir kendaraan; penutup tangki bensin kendaraan; penutup untuk mesin kendaraan; penutup untuk
rumah kemudi kendaraan; penutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; penutup untuk tangki bensin (gas) kendaraan;
penutup yang memungkinkan akses ke penyimpanan utama atau kompartemen bagasi (decklid) dan pilar dekoratif atau
penutup yang diikat ke permukaan kendaraan; penyelenggara kursi belakang khusus diadaptasi untuk digunakan di
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kendaraan; penyesuai kursi pada kendaraan; peralatan anti selip untuk roda kendaraan; perangkat anti-silau untuk kendaraan
*; peredam bantingan suspensi untuk kendaraan; peredam kejut [kendaraan darat]; peredam kejut suspensi untuk kendaraan;
peredam kejut suspensi untuk kendaraan darat; peredam kejut untuk kendaraan; peredam kejut untuk sepeda motor;
pergeseran gigi untuk kendaraan darat; perisai tenda sebagai bagian struktural dari kendaraan; persneling untuk kendaraan
darat; persneling untuk sepeda motor; pilar bodi atas kendaraan; pilar kendaraan; pin kap kendaraan; pintu untuk kendaraan;
pintu untuk kendaraan bermotor; pintu daya geser pada kendaraan; pitman arm untuk kendaraan; plat lantai pada
kendaraan (floor pans); pompa udara untuk ban sepeda motor; pompa untuk menggembungkan ban kendaraan; pompa untuk
menggembungkan ban sepeda motor; poros penggerak (gardan) untuk kendaraan; poros roda kendaraan; poros transmisi
untuk kendaraan darat; poros untuk kendaraan darat; poros untuk roda kendaraan; poros, gandar atau gelendong (spindles)
[kendaraan darat]; power windows untuk kendaraan; power windows untuk kendaraan bermotor; puli sabuk untuk kendaraan
darat; rack end bagian dari kendaraan (mobil); rak bagasi untuk kendaraan; rak bagasi untuk kendaraan roda dua; rak bagasi
untuk lampiran ke batang kendaraan; rak bagasi untuk lampiran ke kerudung kendaraan; rak bagasi untuk sepeda motor; rak
sepeda untuk kendaraan; rak ski untuk kendaraan; rangka bawah kendaraan; rangka untuk kendaraan darat;
rangka kendaraan; rantai ban untuk kendaraan darat; rantai drive untuk kendaraan roda dua; rantai penggerak dan sabuk
untuk kendaraan darat; rantai penggerak sepeda motor; rantai penggerak untuk kendaraan darat; rantai roller untuk kendaraan
darat; rantai roller untuk sepeda motor; rantai salju untuk kendaraan darat; rantai sepeda motor; rantai transmisi untuk
kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; rel atap kendaraan; rem Band untuk kendaraan darat; rem [kendaraan darat];
rem cakram untuk kendaraan; rem cakram untuk kendaraan darat; rem cakram untuk sepeda motor; rem kerucut untuk
kendaraan darat; rem sepeda motor; rem untuk kendaraan; rem untuk kendaraan bermotor; rem untuk kendaraan darat;
restraints anak untuk kursi kendaraan; roda gigi diferensial untuk kendaraan darat; roda gigi reduksi untuk kendaraan darat;
roda gigi sepeda motor; roda gigi untuk kendaraan darat; roda jeruji pelek kendaraan; roda kemudi [bagian kendaraan]; roda
kemudi untuk kendaraan; roda kemudi untuk kendaraan bermotor; roda kemudi untuk kendaraan darat; roda kendaraan; roda
omni directional untuk kendaraan; roda sepeda motor; roda untuk kendaraan bermotor; roda untuk kendaraan darat; roda
untuk troli (kendaraan); roll bar kendaraan; sabuk drive untuk kendaraan roda dua; sabuk karet untuk transmisi kendaraan
darat; sabuk pengaman kendaraan untuk anak-anak; sabuk pengaman untuk kursi kendaraan; sabuk transmisi untuk
kendaraan darat; sadel sepeda motor; sadel untuk sepeda atau sepeda motor; saluran kaca untuk kendaraan; sambungan
universal untuk kendaraan darat; sandaran lengan untuk kendaraan; sandaran lengan untuk kendaraan; sarung jok dipasang
untuk kendaraan; sarung jok untuk kendaraan; sarung untuk sepeda (sepeda motor); segel pintu kendaraan; segel sabuk
bagian dalam dan luar untuk kendaraan; segmen rem untuk kendaraan; segmen rem untuk kendaraan darat; selang rem untuk
kendaraan; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); selimut dipasang untuk kapal dan
kendaraan laut; selimut dipasang untuk sepeda motor; selimut pas untuk kendaraan; selimut pas untuk kendaraan bermotor
golf cart; selimut pas untuk kendaraan laut; selimut pas untuk kendaraan roda kemudi; selimut pas untuk kendaraan untuk
melindungi terhadap kerusakan hujan es; selimut pas untuk mobil golf bermotor [kendaraan]; sendi penghubung untuk
kendaraan; sepatu gir untuk kendaraan bermotor; sepatu poros untuk kendaraan; sepatu rem untuk kendaraan; sepatu rem
untuk kendaraan darat; sepeda motor; sepeda motor listrik; sepeda motor trail (dirt); sepeda motor untuk motorcross; sepeda
operator untuk kendaraan; setang sepeda motor; setang untuk kendaraan roda dua; setir untuk kendaraan; shaft Cardan untuk
kendaraan; sidecars sepeda motor; silinder rem untuk kendaraan; sirkuit hidrolik untuk kendaraan; sistem alarm kendaraan
bermotor; sistem jendela untuk kendaraan; sistem penyimpanan bahan bakar dan komponen sebagai bagian struktural dari
kendaraan; sistem rem untuk kendaraan; sistem rem untuk kendaraan darat; sistem suspensi udara untuk kendaraan; sistem
suspensi untuk kendaraan; sistem suspensi untuk kendaraan darat; skuter bertenaga listrik [kendaraan]; spoiler untuk
kendaraan; spoiler untuk kendaraan otomotif; sprocket untuk roda kendaraan; standar kendaraan; standar untuk kendaraan
darat; sub-rangka kendaraan; suspensi peredam kejut untuk kendaraan darat; tabung suspensi kendaraan; tailgate daya untuk
kendaraan; tambalan untuk memperbaiki ban kendaraan; tanda arah belok kendaraan; tanda belok untuk kendaraan darat;
tanduk untuk kendaraan; tangki bahan bakar untuk kendaraan; tangki bahan bakar untuk kendaraan darat; tangki bensin untuk
kendaraan darat; tangki gas untuk kendaraan; tangki gas untuk kendaraan darat; tanker [kendaraan darat]; tanker [kendaraan
udara]; tapak untuk kendaraan [tipe traktor]; tapak untuk kendaraan dan traktor; tempat bagasi untuk kendaraan; tempat
barang untuk kendaraan; tempat duduk kendaraan; tempat tidur untuk kendaraan; tensioner assy untuk kendaraan; terpal
diadaptasi [berbentuk] untuk digunakan dengan kendaraan; terpal diadaptasi [berbentuk] untuk digunakan dengan trailer
kendaraan; tombol-tombol tuas transmisi untuk kendaraan; tombol-tombol tuas transmisi untuk kendaraan darat; tops konversi
untuk kendaraan; trailer [kendaraan]; trailer untuk digunakan dengan kendaraan roda dua; trailer untuk kendaraan; transmisi
untuk kendaraan bermotor; transmisi untuk kendaraan darat; tromol sepeda motor; tuas gear shift untuk sepeda motor; tuas
rem untuk kendaraan darat; tuas rem untuk sepeda motor; tubuh lapis baja untuk kendaraan; turbin gas untuk kendaraan
darat; turbin uap untuk kendaraan darat; turbin untuk kendaraan darat; tutup batang katup untuk ban kendaraan; tutup nap
roda untuk kendaraan darat; tutup oli kendaraan; tutup tangki bensin kendaraan darat; udara pompa [aksesoris kendaraan];
undercarriage untuk kendaraan; unit kemudi untuk kendaraan darat; van [kendaraan]; wadah abu tembakau diadaptasi khusus
untuk digunakan dalam kendaraan; wadah khusus disesuaikan untuk digunakan dalam kendaraan untuk menyimpan
perangkat elektronik yang digunakan untuk tembakau pemanasan; wadah penyimpanan rak atap untuk kendaraan darat;
wiper kaca depan untuk kendaraan darat===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040371
: 16/06/2021 08:40:27
:
: Jayadi Hartawan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Darmo Indah Barat 3/E53, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60182
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: La Rizo
:

566

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: hitam-putih
: 21
: ===Gelas anggur; Piring; alas piring dari karet; alas piring dari plastik bukan pengganti tekstil; gelas minuman; piring keramik
[peralatan makan]; piring untuk hidangan; tatakan gelas, bukan dari kertas atau tekstil===
: DID2021040372
: 16/06/2021 08:41:43
:
: PT. INDONESIA HAKIKI PERTAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The Mansion Bougenville Fontana Jalan Trembesi (BF0911) Jakarta Utara 14410,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YUKI & KULA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih, Kuning, Merah, Ungu, Hitam, Abu-abu, Pink
: 9
: ===Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk melihat kartun elektronik dan komik elektronik; Publikasi elektronik
yang dapat diunduh, yaitu, buku komik, novel grafis, majalah, manual/petunjuk, dan berita berkala dalam bidang hiburan dan
permainan video; Video komik yang dapat diunduh; publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel
grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; rekaman audio dan video
menampilkan suatu karakter animasi dan suatu program televisi animasi; strip komik yang dapat diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021040373
: 16/06/2021 08:45:52
:
: CV. LANCAR JAYA FOOD

540 Etiket

: Dukuh Tangkisan Lor RT.005 RW.003 Dusun Kaligentong, Kecamatan Gladagsari,
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah., Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, 57352
: Muhammad Kenang Maulana S.Pd
: PATENDO, Satrio Tower Level 16, Jl. Prof DR. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LANCAR JAYA FOOD
: LANCAR JAYA FOOD: MERUPAKAN NAMA PERUSAHAAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU MUDA, HIJAU TUA, ORANYE, BIRU TUA, BIRU MUDA, HITAM
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Jasa distribusi; Jasa distribusi dan grosir
barang; Jasa grosir produk daging olahan; Jasa penjualan; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan melalui online
(internet); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa ritel/eceran produk daging olahan; Layanan
pemesanan produk; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; administrasi yang
berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; jasa penjualan makanan dan minuman; layanan distribusi grosir untuk
makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040374
: 16/06/2021 08:58:18
:
: Adriyanto Tan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. P. diponegoro no 34 Kel Pelabuhan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75112
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bakmi Koh Tan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: latar kuning baju koki putih tulisan merah
: 30

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Bumbu mie kuah; Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan;
Makanan siap saji berbahan dasar mie yang didinginkan; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari mie;
Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Mie; Mie Asia; Mie Keriting; Mie yang dibekukan hingga ke bagian
dalam; Nasi, pasta dan mie; makanan siap saji berbahan dasar mie; mie Cina; mie gandum; mie, dimasak atau tidak
dimasak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040375
: 16/06/2021 09:13:47
:
: Amanda Islami

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Indrapuri I RT: 02 RW: 20 kel Rejosari, Kec. Tenayan Raya , Kota Pekanbaru ,
Riau , Kota Pekanbaru, Riau, 28281
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Yoju (Your Juice)
: minuman kamu

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: unsur warna dalam merek adalah warna hijau, warna orange , putih
: 32
: ===Jus buah atau sayuran; minuman berbahan dasar buah; minuman buah dan jus buah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021040376
: 16/06/2021 09:16:22
:
: CV. LANCAR JAYA FOOD

540 Etiket

: Dukuh Tangkisan Lor RT.005 RW.003 Dusun Kaligentong, Kecamatan Gladagsari,
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah., Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, 57352
: Muhammad Kenang Maulana S.Pd
: PATENDO, Satrio Tower Level 16, Jl. Prof DR. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CV. LANCAR JAYA FOOD
: CV. LANCAR JAYA FOOD: MERUPAKAN NAMA PERUSAHAAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU MUDA, HIJAU TUA, ORANYE, BIRU TUA, BIRU MUDA, HITAM
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Jasa distribusi; Jasa distribusi dan grosir
barang; Jasa grosir produk daging olahan; Jasa penjualan; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan melalui online
(internet); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa ritel/eceran produk daging olahan; Layanan
pemesanan produk; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; administrasi yang
berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; jasa penjualan makanan dan minuman; layanan distribusi grosir untuk
makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: J102021040377
: 16/06/2021 09:20:52
:
: ADI HARTONO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PETEMON SIDOMULYO IV NO. 69, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Analisis Spiritual
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 41
: ===Jasa konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan untuk pengembangan karakter dan kemampuan SDM; Jasa pendidikan,
yaitu, menyediakan konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa-jasa informasi,
pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan

540 Etiket

Halaman 415 dari 623

secara online dari database komputer atau dari Internet; Layanan konsultasi pelatihan bisnis; Layanan konsultasi yang
berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Penyelenggaraan webinar ( seminar
online); konsultasi pelatihan bisnis; konsultasi pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan
lokakarya pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan menyelenggarakan seminar; konsultasi yang berkaitan
dengan pendidikan dan pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; melakukan lokakarya dan seminar;
melakukan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; melakukan seminar pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan,
kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; mengatur dan
menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur dan menyelenggarakan seminar; mengatur
lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan
seminar pelatihan online; organisasi seminar; pelatihan saham; pengaturan atau penyelenggaraan seminar untuk tujuan
pendidikan; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium,
seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi
melalui internet dan kursus pelatihan; penyelenggaraan seminar pendidikan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040378
: 16/06/2021 09:27:58
:
: PT LUNA BOGA NARAYAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kedoya Raya No. 2, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JIWA+ Kitchen
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hijau Toska Tua
: 43
: ===Jasa hotel; Jasa penginapan; Jasa penyewaan villa; Jasa resort; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai; Kedai kopi; Kedai
untuk sarapan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan kafe; Layanan kedai makan; Pemesanan dan
penyewaan ruang rapat (meeting); Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; akomodasi sementara; jasa kafe;
jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa penginapan wisatawan; kafe; katering makanan dan minuman;
katering makanan dan minuman oleh toko roti; kedai roti dan kue (bakeries); layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan
motel; layanan pemesanan kamar hotel; layanan rumah pensiun; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman;
pelayanan ruang minum; pemesanan akomodasi sementara; penginapan turis; penyewaan alat memasak; penyewaan
bangunan yang dapat dipindah-pindahkan; penyewaan kursi, meja, linen meja, barang pecah belah; persewaan tenda;
restoran swalayan; rumah pemondokan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040379
: 16/06/2021 09:35:51
:
: Deshia Yulian Fitrina

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apart Tropik Unit 906, RT/RW: 007/002, Kel/Desa: Tanjung Duren Utara, Kec: Grogol
Petamburan, Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BILLET-DOUX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Krem dan Hitam
: 3
: ===Losion anti-penuaan; Losion menghapus make-up; Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan mandi; Sediaan
perawatan rambut tanpa obat; Tabir surya yang disemprot; balm cukur; balm rambut non-obat; bedak mandi; bedak tubuh
untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik;
body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; busa cukur; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran rollon; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori;
emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; foundation cair; garam mandi
tanpa obat; gel kecantikan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi, krim dan
minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pra-cukur; gel setelah dicukur; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tanpa obat; kosmetik tanpa obat; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim bibir; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair

740

Halaman 416 dari 623

dan padat; krim kulit yang adil; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk
melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel;
krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih kulit; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pra-cukur; krim retinol untuk keperluan
kosmetik; krim tabir surya; krim tangan; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim
tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah tidak mengandung obat;
krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; lipstik; losion setelah bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion
susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk tubuh; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kaki tanpa obat;
lotion kecantikan; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion rambut tanpa obat; lotion
restorasi rambut tanpa obat; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up
mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; maskara;
masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker
pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; mousse perawatan kulit; parfum; parfum cair; pelembab anti-penuaan;
pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab tubuh; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung bibir
non-obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih wajah tidak mengandung obat;
pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pencerah kulit; penetral bibir; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak
mengandung obat; pensil untuk bibir; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; perona pipi; preparat pelembab [kosmetik];
primer make-up; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun cair; sabun cair untuk mandi;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cukur; sabun krim tubuh; sabun lidah
buaya; sabun loofah; sabun mandi cair; sabun non-obat; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun
tubuh tanpa obat; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo ketombe
tanpa obat; sediaan cukur; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan make-up untuk
wajah dan tubuh; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik;
sediaan mandi tanpa obat; sediaan menghapus make-up; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk digunakan pada tubuh; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan
kaki tanpa obat; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan rambut tanpa obat; sediaan tata rias; sediaan untuk melindungi rambut dari
sinar matahari; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan
tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk
wajah tidak mengandung obat; stiker seni tubuh; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab setelah bercukur; toner kulit;
toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: J102021040380
: 16/06/2021 09:45:17
:
: ADI HARTONO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PETEMON SIDOMULYO IV NO. 69, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TAURUS TRADING ACADEMY + LOGO/LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, HIJAU, PUTIH
: 41
: ===Jasa konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan untuk pengembangan karakter dan kemampuan SDM; Jasa pendidikan,
yaitu, menyediakan konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa-jasa informasi,
pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan
secara online dari database komputer atau dari Internet; Layanan konsultasi pelatihan bisnis; Layanan konsultasi yang
berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Penyelenggaraan webinar ( seminar
online); konsultasi pelatihan bisnis; konsultasi pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan
lokakarya pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan menyelenggarakan seminar; konsultasi yang berkaitan
dengan pendidikan dan pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; melakukan lokakarya dan seminar;
melakukan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; melakukan seminar pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas
dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; mengatur dan menyelenggarakan
lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur dan menyelenggarakan seminar; mengatur lokakarya dan seminar
dalam kesadaran diri; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi seminar; pelatihan saham;
pengaturan atau penyelenggaraan seminar untuk tujuan pendidikan; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas,
kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau
acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penyelenggaraan seminar
pendidikan===

540 Etiket

Halaman 417 dari 623

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021040381
: 16/06/2021 09:53:14
:
: PT. OMEGA INVESTAMA INDONESIA

540 Etiket

: Jl. Batu Ceper Raya No. 73 B,
Kebon Kelapa, Gambir,
Jakarta Pusat 10120, DKI Jakarta, 10120
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RUMAMATA
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 35
: ===Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata
hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk
kacamata dan barang optik; Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata
pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar
matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang
pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, talitali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; Outlet toko ritel yang menampilkan kacamata, kacamata
pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar
matahari; Toko Optik; layanan ritel untuk kacamata===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040382
: 16/06/2021 09:55:14
:
: HENDRICO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Taman Brawijaya III Rt.004/003 Kel. cipete utara, Kec. Kebayoran Baru, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUN GLOBE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hitam, Emas, Putih, Biru
: 29
: ===Rumput laut bubuk sebagai bahan baku untuk membuat agar-agar; agar-agar siap saji; agar-agar*; kanten [potongan
agar-agar kering]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040383
: 16/06/2021 09:59:34
:
: YURI SAGALI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MAYOR BUSNI A. RACHMAN NO. 04 , RT/RW : 005/002, KEL. AIR KEPALA
TUJUH, KEC. GERUNGGANG,, Kota Pangkal Pinang, Kep. Bangka Belitung, 33123
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SETAL
: SETAL = Artinya Kelereng.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM , PUTIH.
: 25
: ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Baju koko;
Blus jumbo (pakaian); Busana Muslim; Celana; Celana panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana pendek untuk
berolahraga; Daster menyusui; Daster tidur; Gamis pria; Gaun pengantin; Hijab; Hijab olahraga; Ikat pinggang; Kaos t-shirt;

740

Halaman 418 dari 623

Kerudung kepala; Pakaian; Pakaian Batik; Pakaian Olahraga; Pakaian Pria; Pakaian anak-anak; Pakaian muslim; Pakaian
wanita; Rok Jeans; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sandal Gunung; Sepatu sekolah; Sweater; Sweater [dimasukkan
melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Topi kulit; Topi kupluk; Tudung (Topi);
alas kaki; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; atasan berkerudung; baju; baju batik; baju busana muslim; baju
kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju santai; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus
lengan pendek; blus lengan pendek batik; celana; celana kasual; celana panjang; celana panjang (Am.); celana pendek;
dalaman jilbab; dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; daster; gamis; gaun; gaun [pakaian bisnis]; ikat
pinggang; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis];
jaket [pakaian]; jaket berkerudung; jaket jas; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas kulit; jilbab; kaos; kaos berkerah; kaos
kaki; kaos oblong; kaos singlet; kaos t shirt; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis];
kerudung [pakaian]; pakaian; pakaian [pakaian]; pakaian jadi; pakaian pria; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria;
pakaian untuk wanita; pakaian wanita; rok; rok [pakaian bisnis]; rok celana; rok denim; sabuk untuk pakaian; sandal; sandal
bakiak; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal selop; sepatu; sepatu bot *; sepatu dan alas kaki; sepatu sandal; setelan
baju (sweat suits) sweater; setelan jas; setelan rok; sweater katun; syal dan jilbab; topi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040384
: 16/06/2021 10:04:40
:
: MAULANA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: VILLA MUTIARA JAYA, BLOK MB1, NO.10, DS WANAJAYA, KEC. CIBITUNG, KAB.
BEKASI, JAWA BARAT, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17520
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAKURA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, HITAM
: 25
:
===Alat penutup telinga; Baju tidur; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Celana jeans; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana
pelindung kaki; Celana pendek selancar; Dungaree; G-string; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket tipis untuk mencegah tubuh
dari angin dingin dan hujan; Jaket yang diisi; Jerkins; Kaos Promosi; Kaus kaki setinggi lutut; Kulit bagian atas sepatu; Masker
penutup mata untuk tidur; Pakaian Ski; Pakaian [pakaian]; Pakaian anak-anak; Pakaian hamil; Pakaian ketat yang pas di
badan; Pakaian olahraga; Pakaian tidur; Pakaian tidur untuk bayi; Pita penahan keringat saat berolahraga; Romper; Sabuk
pengikat untuk menahan stocking; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Syal penutup bahu yang digunakan
untuk tukang cukur; Syal tabung leher; atasan rajut; baju luar untuk memancing; baju rajut; baju tidur; ban lengan [pakaian];
beha dan miniset; boas [kalung]; bulu [pakaian]; cagoule; celana anak; celana berkuda; celana jins ketat seperti legging;
celana kasual; celana ketat; celana khaki; celana kulit; celana pendek golf; celana pendek untuk selancar; celana tempur;
celana untuk tunggang kuda; chasubles; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju];
chullos [topi dengan penutup telinga]; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; corselets; gabardin; gaucho; gaun; gaun
koktail; gaun pembaptisan; gaun seremonial untuk wanita; geta [Bakiak kayu gaya Jepang]; hanbok [pakaian tradisional
Korea]; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [korset]; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket kasual; jaket kulit;
jaket kulit domba; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket, sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas kulit; jeans biru;
jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; jubah pembaptisan;
juban [kaus untuk kimono]; jumpsuit; kain oto untuk anak-anak; kain oto untuk pengunjung dewasa; kain tadah liur bayi; kaos
grafis; kaos lengan pendek; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaus kaki anak-anak; kemeja berkerah;
kemeja golf; kemeja kulit; kemeja rajutan; kemeja yoga; kerah [pakaian]; koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi
[pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; korset mantel parit (pakaian); koshihimo [tali pinggang untuk
kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum renang; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak;
kostum untuk digunakan dalam permainan peran; lapisan dalam sepatu bot salju; legging [celana panjang]; legging
[penghangat kaki]; legging menjadi celana panjang; linen tubuh [garmen]; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang
terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel kulit; mantel laboratorium; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; memanjat
baju; nuisette; pakaian; pakaian bawahan rajut; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam wanita;
pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian golf, selain
sarung tangan; pakaian kendo; pakaian kucing; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban dan latihan
tambahan; pakaian luar; pakaian luar untuk bayi; pakaian mengemudi; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olah
raga untuk berkuda; pakaian rajut; pakaian ringan; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian
siap pakai; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tidur; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian
untuk bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk
pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita;
pakaian wanita; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian
dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan,
jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater,
celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga
(track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang mengandung zat pelangsing;
pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau
bahan reflektif atau neon; paku golf; pelindung kaki; penghangatan untuk kaki; pengikat kaus kaki; piyama; puncak jogging; rok
golf; sabuk kulit [pakaian]; sandal jepit; sandal kulit; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan dengan
ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung
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tangan kulit; sarung tangan kulit domba; sarung tangan rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung tangan untuk
pengendara sepeda motor; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selempang; sepatu bayi rajutan; sepatu bot
kulit domba; sepatu creeper; sepatu golf; sepatu karet; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu olahraga; sepatu
panjat; sepatu renda; sepatu santai; seragam; seragam karate; sol alas kaki; sol sepatu; stoking dan celana ketat tipis wanita;
stoking setinggi lutut; sweater katun; sweater leher kru; syal renda; tanaman legging; tas sepatu kriket; topi garnisun; topi golf;
topi koki; topi rajut; topi rajutan; turtleneck; tutup kepala anak-anak; visor (penutup kepala); wimples (pakaian)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040385
: 16/06/2021 10:05:21
:
: HENDRICO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Taman Brawijaya III Rt.004/003 Kel. cipete utara, Kec. Kebayoran Baru, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SILVER GLOBE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hitam, Silver, Biru, Putih
: 29
: ===Rumput laut bubuk sebagai bahan baku untuk membuat agar-agar; agar-agar siap saji; agar-agar*; kanten [potongan
agar-agar kering]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021040386
: 16/06/2021 10:05:39
:
: CV. LANCAR JAYA FOOD

540 Etiket

: Dukuh Tangkisan Lor RT.005 RW.003 Dusun Kaligentong, Kecamatan Gladagsari,
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah., Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, 57352
: Muhammad Kenang Maulana S.Pd
: PATENDO, Satrio Tower Level 16, Jl. Prof DR. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PT LANCAR JAYA FOOD
: PT LANCAR JAYA FOOD: MERUPAKAN NAMA PERUSAHAAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU MUDA, HIJAU TUA, ORANYE, BIRU TUA, BIRU MUDA, HITAM
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Jasa distribusi; Jasa distribusi dan grosir
barang; Jasa grosir produk daging olahan; Jasa penjualan; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan melalui online
(internet); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa ritel/eceran produk daging olahan; Layanan
pemesanan produk; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; administrasi yang
berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; jasa penjualan makanan dan minuman; layanan distribusi grosir untuk
makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: J152021040387
: 16/06/2021 10:16:41
:
: Azwar Dhaniar Ramdhan Tjais, S.Farm, APT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bakti Adiguna, BTN Graha Fuad Arafah 2, Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab.
Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, 92517
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: APOTEK SEHATI CARE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: HIJAU dan JINGGA
: 44

740

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Apotek; konsultasi medis, obat-obatan dan farmasi; layanan apotek apotek; layanan klinik kesehatan; persiapan resep di
apotek; persiapan resep oleh apoteker===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040388
: 16/06/2021 10:16:59
:
: PETER HENDRO

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GREEN GARDEN BLOK O-1 NO.62, RT.009 RW.010, KEL. KEDOYA UTARA, KEC.
KEBON JERUK, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: UV-TECH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning
: 11
: ===lampu sinar ultraviolet, bukan untuk tujuan medis; sterilisasi ultraviolet; sterilisasi ultraviolet untuk pengolahan air;
ultraviolet halogen logam uap lampu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040389
: 16/06/2021 10:18:02
:
: Syifa Chairul Hidayah

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Permata Biru Blok U. No. 86 Kel. Cinunuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat,
40624
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SIAGO INDONESIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU dan PUTIH
: 9
: ===Peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan (trading) elektronik dan marketplace elektronik online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040394
: 16/06/2021 10:21:32
:
: PT COLOROBBIA INDONESIA

540 Etiket

: Jl. Kruing 2 Blok L9-03, Delta Silicon Industrial Park, Cikarang, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat, 17550
: Asharyanto S.H.I.
: LEGALO, 18 Office Park Lantai 10 Lot A, Jl. TB. Simatupang No. 18 Kebagusan,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ZIRCOBIT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 6
: ===Campuran logam dalam bentuk pelat, lembaran, billet, penempaan, semua untuk digunakan dalam pembuatan lebih lanjut
cetakan dan perkakas; bijih logam; bijih zirkonium; logam dalam bentuk bubuk *; logam dan paduan logam; zirkonium===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021040395
: 16/06/2021 10:26:10
:
: RUSMAN TANTO

Alamat Pemohon

: Sutorejo Tengah KK-1/5 Sby, RT/RW : 012/008,

540 Etiket
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Kel. Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60113
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AYAM KATROK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, hitam, putih
: 35
: ===Jasa agen pemesanan makanan melalui internet; Penjualan makanan dan minuman secara online; Toko online di bidang
makanan dan minuman; jasa penjualan daging beku; jasa penjualan hasil laut (beku); layanan ritel untuk bahan makanan;
layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan toko grosir menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online yang
menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040397
: 16/06/2021 10:29:27
:
: Aji Basuki Sindoro

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Parang Klitik No. 24 RT. 005/ RW. 005 Kabupaten, Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: superglow
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Hijau Tosca
: 3
: ===Alas bedak; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa,
pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang
tidak mengandung obat; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi,
krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangiwangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan
detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah;
Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Deodorant stick; Gel pelembab kulit;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim lulur badan [Cream-body
scrub] kosmetik; Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit;
Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak
untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri;
Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion pelembab (kosmetik); Masker pelembab kulit; Masker wajah pembersih pori-pori;
Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik;
Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan
kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah pipi dalam bentuk bedak;
Pewarna dan cat rambut; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produkproduk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah,
alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku,
penghapus cat kuku; Sabun mandi, deodoran; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan
pelembab untuk kulit; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut;
Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk
tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur;
Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Susu
pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tempat lipstik; Tisu deodoran; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu
pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih
diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak; bedak bayi; bedak bayi
[perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan
sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan
kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan
anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body butter untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak
wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran pembersih wajah; dasar bedak; dasar bedak
(kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran dan
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antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh
dalam bentuk pil; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk
penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk
penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kit make-up
yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang
terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk
digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu,
unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti
keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi,
mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan tubuh
dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up;
kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir,
lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim dasar bedak; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit
wajah; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol
untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan
kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik;
lipstik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur
matahari; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit
pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion tahan usia untuk
keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lulur; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker
pembersih untuk wajah; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak mandi
untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik;
minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab; pelembab anti-penuaan;
pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan
sebagai kosmetik; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah;
pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pembersih tata rias wajah ,
pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah;
pembersih wajah tidak mengandung obat; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau
deodoran pribadi; perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah
(facial scrubs); petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan
kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik];
racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun deodoran; sabun wajah dan sabun badan
yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk
mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk
mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah
pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; salep kulit pelembab [kosmetik];
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan douching untuk keperluan sanitasi
pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik
tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan pembersih
pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan
kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk
pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk
keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit
untuk wajah dan tubuh; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan
tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk
keperluan kosmetik; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih
kulit wajah; susu pembersih wajah; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tisu bayi untuk keperluan
kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang
sudah diresapi pelembab sebelumnya; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian,
minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040398
: 16/06/2021 10:32:09
:
: DAVID

540 Etiket

: Jl. TMN Apel VIII No. 95 RT 010/ RW 003 Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Halaman 423 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ANIVA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 3
: ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim
muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian,
minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent
bubuk .; Esensi untuk keperluan kosmetik; Kondisioner; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit,
krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Losion dan serum; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata,
penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona
wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun, sabun mandi,
sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan
sabun tangan cair; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner &
astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan antikeringat.; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih
dan pengelupas sel kulit; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim
wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan
masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; kit tata rias yang
terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik dan alat
rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan
perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak
mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak,
concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem
bibir, cat kuku; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; lotion, krim dan sediaan untuk
perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim
kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam,
pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan;
pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan
rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); sabun wajah dan sabun badan
yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk
mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk
mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah
pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun-sabun, sabun mandi,
wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan aromaterapi; sediaan dan bahan non-obat
untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk wajah dan
tubuh; sediaan mandi tanpa obat; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kulit yaitu
pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles,
masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit,
kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan
tubuh; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat
kulit; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang
lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang
tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; tisu, kain atau penyeka yang
dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; tonik rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040399
: 16/06/2021 10:33:02
:
: Pieter Aliwarga

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Karet Sawah Ujung No.59 Rt.006 Rw.002, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12930
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Penta
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Biru, putih
: 1

740

540 Etiket

Halaman 424 dari 623

510

Uraian Barang/Jasa

: ===bahan kimia untuk digunakan dalam industri kain atau tekstil; bahan kimia untuk industri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021040400
: 16/06/2021 10:35:28
:
: PT. DUO PERKASA INDONESIA

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

540 Etiket

: Rukan Crown Blok B No 29 Green Lake City, Petir, Cipondoh, Kota Tangerang,
Banten
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: B - STORE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM dan PUTIH
: 35
: ===jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pemutar CD,
kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap
kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak aplikasi komputer,
perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan tablet, program
permainan komputer dan video game, perangkat lunak permainan komputer, permainan komputer, perangkat keras
permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal komputer, program komputer, perangkat lunak komputer , komputer,
komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat
diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan permainan komputer interaktif yang dapat diunduh, penutup
telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah
tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi
yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan, program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang
kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung
matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang, pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan,
pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk
kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm
bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut,
perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles)
dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa
data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori, penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet
pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam dan portabel untuk merekam, mengatur,
mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer
terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon, kartu berlapis plastik memuat barang
cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu yang dapat diprogram, alat pelindung
untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung, pakaian pelindung untuk menyelam,
pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan], pakaian, tutup kepala dan alas kaki
pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung matahari dan kaca mata (goggles)
pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan, peralatan navigasi satelit, kartu
berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik , kartu chip, kaus kaki dipanasi
dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan kotak untuk kaca mata (eyewear)
dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen telekomunikasi, pesawat telepon,
telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan instrumen video, pemutar video
disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program permainan video dan permainan virtual
reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality komputer, virtual reality headset dan virtual
reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; layanan ritel yang berkaitan dengan smartphone; layanan toko
ritel online yang menampilkan smartphone===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek

: DID2021040401
: 16/06/2021 10:36:16
:
: RUSMAN TANTO

540 Etiket

: Sutorejo Tengah KK-1/5 Sby, RT/RW : 012/008,
Kel. Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60113
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

: Merek Kata dan Lukisan
: DEVICE/logo

Halaman 425 dari 623

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, hitam, putih
: 29
: ===Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari
daging; Produk daging yang dibekukan; Produk ikan yang dibekukan; Produk makanan laut yang dibekukan; bahan makanan
siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan,
didinginkan, dibekukan atau dimasak; daging, beku; makanan pembuka beku terutama terdiri dari ayam; makanan pengganti
daging yang dibekukan; masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan,
diawetkan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040402
: 16/06/2021 10:36:31
:
: YAYASAN SINAR PELITA BANGSA CEMERLANG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SOHO CAPITAL PODOMORO CITY, 19th Floor, JL. Letjen. S. Parman Kav.28,
Tanjung Duren Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Certified Tax Advocate
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam , putih
: 45
: ===Jasa konsultasi hukum di bidang bisnis; Jasa penanganan perkara bisnis (hukum); Jasa-jasa pemenuhan syarat
peraturan-peraturan, ialah: meninjau standar-standar dan praktik-praktik untuk membantu para
klien untuk memenuhi syarat dengan peraturan-peraturan Pemerintah, peraturan-peraturan dan aturan-aturan dibidang
per-Bank-an dan pemasaran modal (capital market), asuransi, pengelolaan asset, pajak, akunting, audit, jasa-jasa keuangan,
jasa-jasa pengawasan ekspor dan bea cukai, keamanan makanan, perkakas-perkakas kedokteran, anti penyuapan dan
korupsi,
pharmasi dan ilmu pengetahuan hidup, manfaat para karyawan, perobahan iklim, berbagai keperluan (utility), energi,
perawatan
kesehatan, telekomunikasi data pribadi, otomotif, dan keramahtamahan dan bersantai; jasa arbitrasi, mediasi dan
penyelesaian sengketa; jasa konsultasi hukum di bidang perpajakan; jasa penelitian hukum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: JID2021040403
: 16/06/2021 10:36:50
:
: Haris Bahar

540 Etiket

: Dusun Kabubu Desa Kabubu Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah,
Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat
:
:

: Merek Kata dan Lukisan
: mateng TV
: Tidak Ada Terjemahan
: Teks menggunakan Hijau khusus/tertentu (sedikit lebih tua), logo huruf e terdiri dari warna biru sedikit lebih tua, biru muda,
hijau, kuning, jingga muda, jingga tua dan merah
: 41
: ===Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan cerita
dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program televisi
dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia pertunjukan
hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk komputer dan
alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita dan informasi melalui jaringan komunikasi dan
komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang menyajikan kartun animasi dan/atau
petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan
alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang
dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa
penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa
hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi
langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu,
pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan karakterkarakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line melalui jaringan elektronik yang
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dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer secara online; penyediaan situs
web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan
video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi
animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu
pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku komik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040404
: 16/06/2021 10:38:28
:
: Nanik Setyaningsih

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ds. Tambak Beras RT 1 RW 1 Kec. Cerme Kab. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa
Timur, 61171
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CHELLA-SA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hijau, Ungu
: 43
: ===Catering makanan sehat; Kedai; Penyediaan katering; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman
untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; layanan katering untuk panti jompo; layanan katering
untuk rumah sakit; layanan katering untuk sekolah; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara
olahraga, konser, konvensi, dan pameran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D222021040405
: 16/06/2021 10:42:14
:
: EDI PURNAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pasinggangan RT.002/RW.007 Kel./Desa Pasinggangan, Kec. Banyumas, Kab.
Banyumas, Prov. Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53192
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Vioskin
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas
: 3
: ===sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak
sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D122021040406
: 16/06/2021 10:44:27
:
: KUN WULANDARI ARIANDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Komp Bina Brata Blok A No. 09 RT 030 RW 002 Kelurahan Kebun Bunga, Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70235
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JATI AYOM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Merah, Hijau dan Kuning
: 29
: ===Ayam ungkep===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021040407
: 16/06/2021 10:45:09
:
: RUSMAN TANTO

540 Etiket

: Sutorejo Tengah KK-1/5 Sby, RT/RW : 012/008,
Kel. Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60113
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DEVICE/Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, hitam, putih
: 35
: ===Jasa agen pemesanan makanan melalui internet; Penjualan makanan dan minuman secara online; Toko online di bidang
makanan dan minuman; jasa penjualan daging beku; jasa penjualan hasil laut (beku); layanan ritel untuk bahan makanan;
layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan toko grosir menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online yang
menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D222021040408
: 16/06/2021 10:46:08
:
: PT. CONTI TIRTA MASINDO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN TANGKILAN, RT 04/RW 23, SIDOARUM, GODEAN, SLEMAN, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA , Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55264
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Lemoncello
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 33
: ===Absinthe (minuman beralkohol); Brendi (minuman beralkohol); Campuran eggnog (minuman susu telur) beralkohol; FruitWine (minuman anggur beralkohol); Grape-wine (minuman anggur beralkohol) bersoda; Keranjang hadiah minuman anggur
beralkohol; Kirsch (minuman beralkohol); Koktail (minuman beralkohol) dalam bentuk minuman beku; Minuman anggur
beralkohol (fortified wines); Minuman anggur beralkohol dilindungi oleh sebutan asal "Champagne"; Minuman anggur
beralkohol rendah yang mengandung tidak lebih dari 1,15% volume alkohol; Minuman beralkohol; Minuman beralkohol
(kecuali bir); Minuman beralkohol (kecuali bir) termasuk minuman wine; Minuman beralkohol berbahan dasar tea; Minuman
beralkohol dari ekstrak buah-buahan; Minuman beralkohol destilasi seperti whisky, brandy, vodka, rum, gin, liquers; Minuman
beralkohol hasil fermentasi atau tanpa destilasi seperti anggur, anggur putih, sake, sari buah apel; Minuman beralkohol
perangsang nafsu makan; Minuman beralkohol sebagai perangsang nafsu makan, dengan bahan dasar minuman keras
beralkohol; Ragi buatan untuk membuat wine (minuman anggur beralkohol); Ragi untuk membuat Wine (minuman anggur
beralkohol); Rum (minuman beralkohol); Rum (minuman beralkohol) dengan tambahan vitamin; Rum punch (minuman
beralkohol); Sambuca (minuman beralkohol); Scotch (minuman beralkohol khas Skotlandia); Sediaan koktail wine (minuman
anggur beralkohol); Sediaan untuk membuat minuman beralkohol; Sherry (minuman beralkohol khas Spanyol); Wine
(minuman anggur beralkohol dengan tambahan beras kuning); Wine (minuman anggur beralkohol); Wine (minuman anggur
beralkohol) acanthopanax; Wine (minuman anggur beralkohol) bersoda; Wine (minuman anggur beralkohol) manis; Wine
(minuman anggur beralkohol) meja; Wine (minuman anggur beralkohol) merah; Wine (minuman anggur beralkohol) putih;
Wine (minuman anggur beralkohol) still; Wine (minuman anggur beralkohol) stroberi; Wine (minuman anggur beralkohol) untuk
memasak; Wine (minuman beralkohol dari buah-buahan); Wine-mulled (minuman anggur beralkohol); absinthe koktail
(minuman beralkohol dengan perisa adas); aguardiente [minuman beralkohol yang disuling]; alcoholic perry (minuman
beralkohol dari fermentasi buah pear); alcoholic punch (minuman beralkohol); alcopop (minuman beralkohol dengan
kandungan alkohol yang rendah); amontillado (sejenis wine (minuman anggur beralkohol)); baijiu [Minuman beralkohol suling
Cina]; basi [minuman beralkohol yang difermentasi]; bokbunjaju [minuman anggur beralkohol raspberry hitam]; cachaça
[minuman beralkohol yang disuling]; campuran Wiski (minuman beralkohol); campuran koktail (minuman beralkohol);
campuran wiski (minuman beralkohol) grain khas skotlandia; campuran wiski (minuman beralkohol) khas Skotlandia;
campuran wiski (minuman beralkohol) malt khas skotlandia; cava [minuman anggur beralkohol bersoda]; cordials [minuman
beralkohol]; dessert wines (minuman beralkohol); eggnog (minuman susu telur) beralkohol; ekstrak minuman beralkohol; gin
(minuman beralkohol); grape wine (minuman beralkohol dari buah anggur); grappa (minuman beralkohol); koktail (minuman
anggur beralkohol) putih; koktail (minuman beralkohol) dalam bentuk gelatin dingin; koktail (minuman beralkohol) dalam
bentuk gelatin yang tidak dingin; koktail Wine (minuman anggur beralkohol) bersoda; koktail Wine (minuman anggur
beralkohol) merah; koktail brendi (minuman beralkohol); koktail dengan kandungan Gin (minuman beralkohol); koktail rum

740
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(minuman beralkohol); liqueurs (minuman beralkohol); liquors [minuman beralkohol]; margarita (minuman beralkohol); mezcal
(minuman beralkohol); minuman beralkohol (malt), kecuali bir; minuman beralkohol berbahan dasar minuman keras (Liquor);
minuman beralkohol berbahan dasar wine (minuman anggur beralkohol); minuman beralkohol bersoda; minuman beralkohol
dengan rasa cokelat; minuman beralkohol dengan rasa kopi; minuman beralkohol dengan rasa teh; minuman beralkohol
distilasi berbahan dasar biji-bijian; minuman beralkohol rendah, kecuali bir; minuman beralkohol rendah, kecuali bir,
mengandung tidak lebih dari 1,15% volume alkohol; minuman beralkohol rendah, kecuali bir, mengandung tidak lebih dari
1,2% volume alkohol; minuman beralkohol sebelum dicampur, selain bir; minuman beralkohol yang disuling; minuman
beralkohol yang mengandung buah; minuman beralkohol, esens dan ekstrak; minuman beralkohol, kecuali bir; minuman
berbahan dasar rum (minuman beralkohol); minuman berbahan dasar wine (minuman anggur beralkohol); minuman buah
beralkohol; minuman buah beralkohol yang disuling; minuman campuran anggur beralkohol; minuman energi beralkohol;
minuman keras beraroma [minuman beralkohol]; minuman keras, arak, dan minuman beralkohol; minuman koktail buah
beralkohol; minuman malt beralkohol dengan aroma, kecuali bir; mojitos (minuman beralkohol); nira [minuman beralkohol
berbahan dasar tebu]; ouzo (minuman beralkohol); pendingin anggur [minuman beralkohol]; piquette (minuman beralkohol);
pommeau (minuman beralkohol dari Perancis); port wines (minuman anggur beralkohol khas Portugis); pure malt whisky
(minuman beralkohol); rosé wines (minuman beralkohol); rye whisky (Minuman beralkohol); sake (minuman beralkohol);
sangria (minuman beralkohol); schnapps (minuman beralkohol); wiski (minuman anggur beralkohol) malt; wiski (minuman
beralkohol) bourbon===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021040409
: 16/06/2021 10:47:43
:
: PT. DUO PERKASA INDONESIA

540 Etiket

: Rukan Crown Blok B No/ 29, Green Lake City Petir, Cipondoh, Kota Tangerang,
Banten
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: B - STORE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING DAN UNGU
: 35
: ===jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pemutar CD,
kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap
kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak aplikasi komputer,
perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan tablet, program
permainan komputer dan video game, perangkat lunak permainan komputer, permainan komputer, perangkat keras
permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal komputer, program komputer, perangkat lunak komputer , komputer,
komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat
diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan permainan komputer interaktif yang dapat diunduh, penutup
telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah
tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi
yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan, program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang
kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung
matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang, pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan,
pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk
kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm
bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut,
perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles)
dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa
data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori, penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet
pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam dan portabel untuk merekam, mengatur,
mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer
terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon, kartu berlapis plastik memuat barang
cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu yang dapat diprogram, alat pelindung
untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung, pakaian pelindung untuk menyelam,
pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan], pakaian, tutup kepala dan alas kaki
pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung matahari dan kaca mata (goggles)
pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan, peralatan navigasi satelit, kartu
berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik , kartu chip, kaus kaki dipanasi
dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan kotak untuk kaca mata (eyewear)
dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen telekomunikasi, pesawat telepon,
telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan instrumen video, pemutar video
disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program permainan video dan permainan virtual
reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality komputer, virtual reality headset dan virtual
reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; layanan ritel yang berkaitan dengan smartphone; layanan toko
ritel online yang menampilkan smartphone===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040410
: 16/06/2021 10:50:18
:
: Heru Juliandi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Sukamanah Kavling Alami No A20 , Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Alsyahra Exclusive
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 25
: ===Kerudung kepala; Pakaian muslim; baju busana muslim; dalaman jilbab; gamis; jilbab===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040411
: 16/06/2021 10:51:58
:
: Nur Fitriyah

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ds. Gosari Gg 9 RT 02 RW 06 Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik , Kabupaten Gresik,
Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WY Wiyar + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah, Putih
: 30
: ===Kerupuk; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Tepung kentucky; es krim; tepung bumbu; tepung dan sediaan terbuat
dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung serbaguna; tepung untuk makanan dan
minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040412
: 16/06/2021 10:53:43
:
: PT KALDU SARI NABATI INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cicalengka – Majalaya KM.1.6 Cikuya, Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa
Barat, 40395
: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RICHEESE
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Sapi; Asinan; Ayam olahan ; Beef Burger; Biji bunga matahari olahan; Biji olahan; Boba; Buah dan
sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah yang dilapisi gula; Buah-buahan dalam kaleng; Buah-buahan yang
dibekukan; Chicken Burger; Cream Soup; Cream for beverage [dairy products]; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak,
dibekukan; Hasil-hasil produksi susu; Jeli; Kacang olahan; Keju kocok; Keju segar (fresh cheese); Keju, mentega, yoghurt, dan
produk susu lainnya; Kelapa dikeringkan; Kelapa kering yang sudah diolah; Keripik singkong aneka rasa; Krim asam
(pengganti); Krim buatan, yaitu krim dengan bahan dasar sayuran; Krim dengan buah; Krim kelapa; Krim segar; Krimmer kopi
(berbahan dasar susu); Kurma; Kurma yang diolah; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan,
dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi
dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan ringan berbahan dasar polong-polongan
(kacang); Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu
sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah
dan sayuran; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Manisan
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buah; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman
berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman rasa dengan pasta buah dan berbahan
dasar susu; Mozarella; Nata de coco; Olesan berbahan dasar susu; Pasta kacang; Pasta sayur; Pisang goreng dengan aneka
toping; Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu Rendah Lemak; Produk daging yang
dibekukan; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis sayuran, pengganti telur, pengganti keju
dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu; Produk makanan yang terutama
mengandung ikan atau ayam; Salad, disiapkan; Sari-sari daging; Saus apel; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari
daging; Sediaan kacang kedelai; Sediaan kelapa; Sediaan kurma; Sediaan zaitun; Selai berbahan dasar kacang; Smoked beef
cheese sandwich; Sosis; Sup, sup berkonsentrasi, sediaan-sediaan untuk membuat sup, sup, kaldu kubus, kaldu, berbentuk
kubus, tablet atau bubuk, sediaan-sediaan untuk membuat kaldu, kaldu berkonsentrasi.; Susu UHT; Susu beraneka rasa;
Susu dan produk susu, termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan
utama) dan pengganti yang sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu
dan susu bubuk, baik dengan perasa maupun tidak; Susu full cream; Susu jahe; Susu kaleng; Susu kambing dan produk susu
yang berasal dari susu kambing; Susu kedelai; Susu protein; Tahu; Topping berbahan dasar buah untuk makanan; Topping
dan isi berbahan dasar buah untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; Tuna (ikan), tidak hidup; Yoghurt;
acar; agar-agar siap saji; agar-agar*; almond (kacang) berbumbu; almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah;
anggur (buah), diolah; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam goreng; ayam goreng tepung; bahan makanan siap saji yang
terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan,
dibekukan atau dimasak; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bahan-bahan susu untuk membuat roti; beri
(buah), diolah; beri, beku; beri, dikeringkan; biji bunga matahari, disiapkan; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang
diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah kaleng atau botol; buah tidak dimasak, disiapkan; buah-buahan dan
sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; bubuk keju; bulgogi [Hidangan Daging Sapi
Korea]; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan
kacang olahan; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau kismis; campuran
makanan ringan yang terdiri dari kacang wasabi, kacang olahan, buah atau kismis kering; clementine (buah), diolah; cocoa
butter untuk makanan; corn dogs (saus); cranberry, diolah; daging; daging asap; daging ham sapi; daging ham yang
diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging irisan; daging masak; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap
untuk dimasak; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; dimsum; doenjang jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri
dari tahu dengan pasta kedelai]; ekstrak sayuran untuk keperluan kuliner; fillet ikan; gooseberry (buah), diolah; hasil produksi
susu soya; hazelnut (kacang) panggang; headcheese (keju tanpa lemak); hidangan daging yang dimasak; ikan, diawetkan;
irisan sayuran; isian buah untuk roti dan kue; jamur, diawetkan; jeli kopi; jeli, selai, saus buah-buahan; kacang asin; kacang
dengan rasa; kacang garing; kacang oven; kacang pedas; kacang pilus; kacang-kacang yang sudah dimasak; kaldu; kaviar;
keju; keju buatan (atau keju tiruan); keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dicampur; keju lembut; keju padat; keju yang
mengandung rempah-rempah; kelapa, diolah; kentang goreng; kentang goreng beku; keripik; keripik buah; keripik ikan; keripik
kentang; keripik pisang; keripik udang; kimchi [hidangan sayur fermentasi]; kimchi jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri
dari sayuran fermentasi, daging babi dan tahu]; kismis; kismis merah, diolah; konsentrat sayuran untuk keperluan kuliner; krim
[susu sebagai unsur utama]; krim asam; krim berbahan dasar sayuran; krim bubuk; krim keju; krim mentega; krim organik;
lassi (minuman yoghurt); lassi mangga; lemak yang bisa dimakan; loganberry (buah), diolah; makanan beku terutama terdiri
dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan berbahan dasar sayuran; makanan dingin terutama terdiri dari daging;
makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti
daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan ringan berbahan
dasar biji; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik; makanan ringan
berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan berbahan dasar probiotik; makanan ringan
berbahan dasar probiotik almond; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik;
makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran
atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan
ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacangkacangan dan olesan, saus, keju; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan/
camilan yang disiapkan terutama terdiri dari sayuran segar; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran;
makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit,
gandum, bawang putih dan bawang merah; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih
untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran kacang-kacangan) atau sayur-sayuran; makanan yang disiapkan terutama
terdiri dari makanan laut; mangga (buah), diolah; mentega; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan;
minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus buah; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan kopi;
minuman berbahan dasar yogurt; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh;
minuman susu kedelai; minuman yang terutama terdiri dari susu; minuman yogurt yang dicampur perasa kopi; minyak (dari
tumbuhan) untuk keperluan kuliner; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak kelapa untuk makanan; minyak nabati
untuk keperluan kuliner; minyak wijen; minyak zaitun untuk makanan; nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi; olahan daging
ayam untuk isian roti burger; olahan tahu untuk isian roti burger; olesan keju; olesan nabati; paprika jalapeno yang dilapisi
tepung roti dan digoreng; pasta buah; pasta jambu biji; pasta sup; pasta tomat; pasta zaitun; pemutih kopi terutama terdiri dari
produk susu; pengganti keju; perasan pasta buah; potongan daging sapi; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk
makanan daging yang diawetkan; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; protein nabati yang secara
tekstur belum terbentuk untuk digunakan sebagai meat extender; protein whey; raspberry, diolah; roti burger daging; roti
burger daging kalkun; roti burger ikan; roti burger sayur; roti burger vegetarian; roti daging hamburger; roti hamburger tidak
dimasak; roti kedelai; salad buah dan sayuran; santan; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; saus keju;
sayuran hidroponik; sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia; sediaan salad (sayuran); selai; selai aprikot; selai
blackberry; selai blackcurrant; selai blueberry; selai buah; selai ceri hitam; selai jahe; selai jeruk dan jahe; selai kacang; selai
kacang coklat; selai kacang mete; selai lemon; selai nanas; selai peach; selai stroberi; sosis hot dog; souffle (hidangan)
kentang manis; souffle keju; steak daging; stik keju; sup; sup instan atau sebelum-dimasak; sup krim; susu almon dengan rasa
dan tanpa rasa; susu cair atau susu bubuk dengan protein susu untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk
dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan anak-anak;
susu segar; susu skim; teh susu berbahan dasar susu; telur*; tempe; topping bukan dari susu untuk makanan, yaitu, topping
berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang; topping dan isi berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang untuk makanan
penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping dan isi yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar
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kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; truffle [jamur], diolah===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040413
: 16/06/2021 10:56:00
:
: SARAH FAUZIYYAH RAHMATULLAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Teko RT. 001 RW. 001
Desa. Kertajaya Kec. Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: The Sars Beaute
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, hitam, putih
: 3
: ===Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Masker wajah (kosmetik); Perona Pipi; Perona mata; Sabun kosmetik;
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; bedak wajah kosmetik; foundation; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan lotion kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
mata; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pemutih kulit wajah; krim tabir surya; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; lipstik;
losion; losion pemutih kulit wajah; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; masker pemutih kulit wajah; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik];
minyak rambut; minyak rambut orang aring; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pelembab anti-penuaan; pelembab
wajah kosmetik; pensil eyeliner; sabun wajah; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit
dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; serum pemutih (kosmetik); susu pelembab
untuk pemutih kulit wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040414
: 16/06/2021 10:56:26
:
: PT. VARITI KULINARI INDONESIA

540 Etiket

: Jl. Raya Tenggilis no. 34 C,
Kendangsari, Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GELLYN+logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, kuning, putih
: 5
: ===Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein
susu, atau konsentrat protein whey; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Minuman dalam bentuk serbuk dan
berasa untuk pelangsing; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan
tubuh; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman yang
mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk
kesehatan; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen
terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik;
makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian
medis) dalam berbagai rasa; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman suplemen gizi; suplemen makanan obat
berbasis kolagen; suplemen minuman kolagen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040415
: 16/06/2021 10:58:24
:
: PT KALDU SARI NABATI INDONESIA

540 Etiket

: Jl. Cicalengka – Majalaya KM.1.6 Cikuya, Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa
Barat, 40395
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RICHEESE
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 30
: ===Agar-agar buah (gula-gula); Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang
dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit
yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa susu; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan
dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium
glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Campuran minuman berbahan dasar
teh; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Donat berlubang; Ekstrak coklat; Extrac nira kelapa (bumbu); Garam
meja; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula nira
kelapa; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Kapsul kopi yang
berisi kopi untuk diseduh; Kecap; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi
gandum; Keripik sereal; Kerupuk; Klappertaart; Kopi Susu ; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren;
Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan
mencampurkan espresso dengan susu); Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau
mi; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar
tepung terigu; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan
yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar
sereal; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Mie; Mie kering (rehydratable)
seperti soba kering (organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie yang terbuat dari
Jagung; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan
dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman
berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal;
Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman karamel; Minuman
kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur
dengan susu dan bubuk coklat; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa
susu, kopi dan cokelat); Nasi, pasta dan mie; Ocha / teh jepang; Permen; Permen susu; Pizza (roti); Produk gula-gula dan
kembang gula; Roti kelapa; Roti kering; Roti kopi; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Sediaan untuk
membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu
paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Sorbet (es); Teh Krisan; Teh Tarik;
Teh dan teh herbal; Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh
serai; Teh yang menggunakan kelor; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Wafer (pie); Yangko (kue moci);
affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; bahan pengganti kopi; bihun [mie]; biskuit asin; biskuit
buttermilk; biskuit gurih; biskuit malt; biskuit manis; biskuit rasa keju; biskuit-biskuit; bubuk kelapa kering [pemanis alami];
bubuk teh instan; bumbu dan bumbu; campuran donat instan; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran untuk
membuat teh; churros; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat;
coklat; coklat pasta; cuka, saus dan bumbu lainnya; donat; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; ekstrak teh
untuk keperluan kuliner; ekstrak, selain minyak esensial, untuk membumbui bahan makanan; es kopi; es krim buah; es krim
dan produk es krim; es krim susu; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; es teh; espreso; garam; garam
berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam, mustard; gula aren; gula cair; gula merah; gula tebu bubuk; gula, madu,
sirup; gula, madu, tetes (treacle); jeli buah [gula-gula]; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman
kopi; kapsul teh, diisi; kembang gula; keripik berbahan dasar biji-bijian; keripik gandum utuh; keripik jagung; keripik tortilla;
keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang; kopi bebas kafein; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk;
kopi dan coklat; kopi instan; kopi kantongan; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue buah; kue
keju; kue krim; kue tar krim; kue tart; kue untuk makanan ringan; kukis (kue kering); madu; madu mustard; madu untuk
makanan dan minuman; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan
ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan
berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka
diekstrusi; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan ringan diekstrusi terutama
terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi; makanan siap saji berbahan dasar mie;
maté (minuman infused); mie beras; mie instan; mie kering; mie soba; mie udon; mie udon instan; mie, dimasak atau tidak
dimasak; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar karamel; minuman
berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan
beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan
toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan
dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman dari campuran espresso, es krim dan
brownies; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi;
minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi
espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan
air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk
matcha; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; mugi-cha [teh barley
panggang]; nachos [keripik tortilla]; pancake; pastilles [gula-gula]; pemanis-pemanis coklat; perasa kopi; perasa sirup untuk
digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa teh untuk makanan atau minuman; permen coklat; permen kapas;
permen karet [gula-gula]; permen rasa buah-buahan; permen rasa kopi.; picarones [donat]; produk-produk kopi; produk-produk
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roti untuk makanan; ragi, baking powder; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; rempah-rempah; rempah-rempah kue; roti
bawang; roti berlapis; roti dan roti bun; roti gandum; roti jahe; roti panggang; roti*; rum pasta; saus bumbu; sereal bubuk;
sereal gandum; sereal siap saji; shortbread biskuit; sirup jagung untuk keperluan kuliner; sirup untuk topping; sponge fingers
[biskuit]; teh; teh (bukan untuk keperluan medis); teh abu-abu earl; teh bebas kafein; teh beraroma; teh buah; teh bubuk; teh
bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai; teh coca; teh dengan aroma bibit gandum; teh fieldmint; teh ginseng merah; teh hijau;
teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh instan; teh jeruk nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh
kombucha; teh kunyit; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh peppermint; teh putih; teh rumput hijau; teh sitrun; teh
susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi,
makanan ringan mie; tepung Hunkwe; tepung beras; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung dan sediaan terbuat
dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal;
tepung kelapa untuk konsumsi manusia; tepung kentang *; tepung sagu; tepung tapioka*; tepung*; tiramisu; wafer; wafer
gulung [cookies]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040416
: 16/06/2021 10:58:48
:
: Luluk Nur Syamsiah Hidayati

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ds. Kauman Tengah No. 29 RT 2 RW 01 Kec. Sidayu Kab. Gresik, Kabupaten
Gresik, Jawa Timur, 61153
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 30
: ===bumbu masak; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040417
: 16/06/2021 11:00:14
:
: PT KALDU SARI NABATI INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cicalengka – Majalaya KM.1.6 Cikuya, Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa
Barat, 40395
: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RICHOCO
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat, Putih
: 29
:
===Abon Ayam; Abon Sapi; Asinan; Ayam olahan ; Beef Burger; Biji bunga matahari olahan; Biji olahan; Boba; Buah dan
sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah yang dilapisi gula; Buah-buahan dalam kaleng; Buah-buahan yang
dibekukan; Chicken Burger; Cream Soup; Cream for beverage [dairy products]; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak,
dibekukan; Hasil-hasil produksi susu; Jeli; Kacang olahan; Keju kocok; Keju segar (fresh cheese); Keju, mentega, yoghurt, dan
produk susu lainnya; Kelapa dikeringkan; Kelapa kering yang sudah diolah; Keripik singkong aneka rasa; Krim asam
(pengganti); Krim buatan, yaitu krim dengan bahan dasar sayuran; Krim dengan buah; Krim kelapa; Krim segar; Krimmer kopi
(berbahan dasar susu); Kurma; Kurma yang diolah; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan,
dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi
dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan ringan berbahan dasar polong-polongan
(kacang); Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu
sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah
dan sayuran; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Manisan
buah; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman
berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman rasa dengan pasta buah dan berbahan
dasar susu; Mozarella; Nata de coco; Olesan berbahan dasar susu; Pasta kacang; Pasta sayur; Pisang goreng dengan aneka
toping; Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu Rendah Lemak; Produk daging yang
dibekukan; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis sayuran, pengganti telur, pengganti keju
dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu; Produk makanan yang terutama
mengandung ikan atau ayam; Salad, disiapkan; Sari-sari daging; Saus apel; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari
daging; Sediaan kacang kedelai; Sediaan kelapa; Sediaan kurma; Sediaan zaitun; Selai berbahan dasar kacang; Smoked beef
cheese sandwich; Sosis; Sup, sup berkonsentrasi, sediaan-sediaan untuk membuat sup, sup, kaldu kubus, kaldu,

740

Halaman 434 dari 623

berbentuk kubus, tablet atau bubuk, sediaan-sediaan untuk membuat kaldu, kaldu berkonsentrasi.; Susu UHT; Susu beraneka
rasa; Susu dan produk susu, termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan
utama) dan pengganti yang sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu
dan susu bubuk, baik dengan perasa maupun tidak; Susu full cream; Susu jahe; Susu kaleng; Susu kambing dan produk susu
yang berasal dari susu kambing; Susu kedelai; Susu protein; Tahu; Topping berbahan dasar buah untuk makanan; Topping
dan isi berbahan dasar buah untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; Tuna (ikan), tidak hidup; Yoghurt;
acar; agar-agar siap saji; agar-agar*; almond (kacang) berbumbu; almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah;
anggur (buah), diolah; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam goreng; ayam goreng tepung; bahan makanan siap saji yang
terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan,
dibekukan atau dimasak; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bahan-bahan susu untuk membuat roti; beri
(buah), diolah; beri, beku; beri, dikeringkan; biji bunga matahari, disiapkan; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang
diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah kaleng atau botol; buah tidak dimasak, disiapkan; buah-buahan dan
sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; bubuk keju; bulgogi [Hidangan Daging Sapi
Korea]; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan
kacang olahan; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau kismis; campuran
makanan ringan yang terdiri dari kacang wasabi, kacang olahan, buah atau kismis kering; clementine (buah), diolah; cocoa
butter untuk makanan; corn dogs (saus); cranberry, diolah; daging; daging asap; daging ham sapi; daging ham yang
diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging irisan; daging masak; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap
untuk dimasak; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; dimsum; doenjang jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri
dari tahu dengan pasta kedelai]; ekstrak sayuran untuk keperluan kuliner; fillet ikan; gooseberry (buah), diolah; hasil produksi
susu soya; hazelnut (kacang) panggang; headcheese (keju tanpa lemak); hidangan daging yang dimasak; ikan, diawetkan;
irisan sayuran; isian buah untuk roti dan kue; jamur, diawetkan; jeli kopi; jeli, selai, saus buah-buahan; kacang asin; kacang
dengan rasa; kacang garing; kacang oven; kacang pedas; kacang pilus; kacang-kacang yang sudah dimasak; kaldu; kaviar;
keju; keju buatan (atau keju tiruan); keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dicampur; keju lembut; keju padat; keju yang
mengandung rempah-rempah; kelapa, diolah; kentang goreng; kentang goreng beku; keripik; keripik buah; keripik ikan; keripik
kentang; keripik pisang; keripik udang; kimchi [hidangan sayur fermentasi]; kimchi jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri
dari sayuran fermentasi, daging babi dan tahu]; kismis; kismis merah, diolah; konsentrat sayuran untuk keperluan kuliner; krim
[susu sebagai unsur utama]; krim asam; krim berbahan dasar sayuran; krim bubuk; krim keju; krim mentega; krim organik;
lassi (minuman yoghurt); lassi mangga; lemak yang bisa dimakan; loganberry (buah), diolah; makanan beku terutama terdiri
dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan berbahan dasar sayuran; makanan dingin terutama terdiri dari daging;
makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti
daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan ringan berbahan
dasar biji; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik; makanan ringan
berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan berbahan dasar probiotik; makanan ringan
berbahan dasar probiotik almond; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik;
makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran
atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan
ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacangkacangan dan olesan, saus, keju; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan/
camilan yang disiapkan terutama terdiri dari sayuran segar; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran;
makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit,
gandum, bawang putih dan bawang merah; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih
untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran kacang-kacangan) atau sayur-sayuran; makanan yang disiapkan terutama
terdiri dari makanan laut; mangga (buah), diolah; mentega; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan;
minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus buah; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan kopi;
minuman berbahan dasar yogurt; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh;
minuman susu kedelai; minuman yang terutama terdiri dari susu; minuman yogurt yang dicampur perasa kopi; minyak (dari
tumbuhan) untuk keperluan kuliner; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak kelapa untuk makanan; minyak nabati
untuk keperluan kuliner; minyak wijen; minyak zaitun untuk makanan; nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi; olahan daging
ayam untuk isian roti burger; olahan tahu untuk isian roti burger; olesan keju; olesan nabati; paprika jalapeno yang dilapisi
tepung roti dan digoreng; pasta buah; pasta jambu biji; pasta sup; pasta tomat; pasta zaitun; pemutih kopi terutama terdiri dari
produk susu; pengganti keju; perasan pasta buah; potongan daging sapi; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk
makanan daging yang diawetkan; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; protein nabati yang secara
tekstur belum terbentuk untuk digunakan sebagai meat extender; protein whey; raspberry, diolah; roti burger daging; roti
burger daging kalkun; roti burger ikan; roti burger sayur; roti burger vegetarian; roti daging hamburger; roti hamburger tidak
dimasak; roti kedelai; salad buah dan sayuran; santan; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; saus keju;
sayuran hidroponik; sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia; sediaan salad (sayuran); selai; selai aprikot; selai
blackberry; selai blackcurrant; selai blueberry; selai buah; selai ceri hitam; selai jahe; selai jeruk dan jahe; selai kacang; selai
kacang coklat; selai kacang mete; selai lemon; selai nanas; selai peach; selai stroberi; sosis hot dog; souffle (hidangan)
kentang manis; souffle keju; steak daging; stik keju; sup; sup instan atau sebelum-dimasak; sup krim; susu almon dengan rasa
dan tanpa rasa; susu cair atau susu bubuk dengan protein susu untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk
dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan anak-anak;
susu segar; susu skim; teh susu berbahan dasar susu; telur*; tempe; topping bukan dari susu untuk makanan, yaitu, topping
berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang; topping dan isi berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang untuk makanan
penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping dan isi yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan
minyak inti kelapa sawit untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; truffle [jamur], diolah===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021040418
: 16/06/2021 11:02:24
:
: Raysiana

Alamat Pemohon

: Jl. Jelambar Fajar No 29A, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

540 Etiket

Halaman 435 dari 623
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WAWAMADE29 & LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH
: 43
: ===rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040419
: 16/06/2021 11:03:14
:
: PLUSTEK INC.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 13Fl, No. 3 (Building F), Yuan Qu Street, Taipei, Taiwan
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PLUSTEK
: PLUSTEK = nama perusahaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 9
: ===Plotter; antarmuka untuk komputer; layar video; mesin faksimili; mesin fotokopi [fotografi, elektrostatik, termik]; peralatan
antar komunikasi; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat periferal komputer; printer untuk digunakan dengan
komputer *; scanner [peralatan pemrosesan data]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040420
: 16/06/2021 11:03:24
:
: PT KALDU SARI NABATI INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cicalengka – Majalaya KM.1.6 Cikuya, Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa
Barat, 40395
: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RICHOCO
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat, Putih
: 30
: ===Agar-agar buah (gula-gula); Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang
dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit
yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa susu; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan
dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium
glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Campuran minuman berbahan dasar
teh; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Donat berlubang; Ekstrak coklat; Extrac nira kelapa (bumbu); Garam
meja; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula nira
kelapa; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Kapsul kopi yang
berisi kopi untuk diseduh; Kecap; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi
gandum; Keripik sereal; Kerupuk; Klappertaart; Kopi Susu ; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren;
Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan
mencampurkan espresso dengan susu); Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau
mi; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar
tepung terigu; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan
yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar
sereal; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Mie; Mie kering (rehydratable)
seperti soba kering (organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie yang terbuat dari
Jagung; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan
dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman
berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal;
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Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman karamel; Minuman
kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur
dengan susu dan bubuk coklat; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa
susu, kopi dan cokelat); Nasi, pasta dan mie; Ocha / teh jepang; Permen; Permen susu; Pizza (roti); Produk gula-gula dan
kembang gula; Roti kelapa; Roti kering; Roti kopi; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Sediaan untuk
membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu
paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Sorbet (es); Teh Krisan; Teh Tarik;
Teh dan teh herbal; Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh
serai; Teh yang menggunakan kelor; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Wafer (pie); Yangko (kue moci);
affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; bahan pengganti kopi; bihun [mie]; biskuit asin; biskuit
buttermilk; biskuit gurih; biskuit malt; biskuit manis; biskuit rasa keju; biskuit-biskuit; bubuk kelapa kering [pemanis alami];
bubuk teh instan; bumbu dan bumbu; campuran donat instan; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran untuk
membuat teh; churros; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat;
coklat; coklat pasta; cuka, saus dan bumbu lainnya; donat; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; ekstrak teh
untuk keperluan kuliner; ekstrak, selain minyak esensial, untuk membumbui bahan makanan; es kopi; es krim buah; es krim
dan produk es krim; es krim susu; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; es teh; espreso; garam; garam
berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam, mustard; gula aren; gula cair; gula merah; gula tebu bubuk; gula, madu,
sirup; gula, madu, tetes (treacle); jeli buah [gula-gula]; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman
kopi; kapsul teh, diisi; kembang gula; keripik berbahan dasar biji-bijian; keripik gandum utuh; keripik jagung; keripik tortilla;
keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang; kopi bebas kafein; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk;
kopi dan coklat; kopi instan; kopi kantongan; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue buah; kue
keju; kue krim; kue tar krim; kue tart; kue untuk makanan ringan; kukis (kue kering); madu; madu mustard; madu untuk
makanan dan minuman; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan
ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan
berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka
diekstrusi; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan ringan diekstrusi terutama
terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi; makanan siap saji berbahan dasar mie;
maté (minuman infused); mie beras; mie instan; mie kering; mie soba; mie udon; mie udon instan; mie, dimasak atau tidak
dimasak; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar karamel; minuman
berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan
beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan
toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan
dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman dari campuran espresso, es krim dan
brownies; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi;
minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi
espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan
air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk
matcha; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; mugi-cha [teh barley
panggang]; nachos [keripik tortilla]; pancake; pastilles [gula-gula]; pemanis-pemanis coklat; perasa kopi; perasa sirup untuk
digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa teh untuk makanan atau minuman; permen coklat; permen kapas;
permen karet [gula-gula]; permen rasa buah-buahan; permen rasa kopi.; picarones [donat]; produk-produk kopi; produk-produk
roti untuk makanan; ragi, baking powder; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; rempah-rempah; rempah-rempah kue; roti
bawang; roti berlapis; roti dan roti bun; roti gandum; roti jahe; roti panggang; roti*; rum pasta; saus bumbu; sereal bubuk;
sereal gandum; sereal siap saji; shortbread biskuit; sirup jagung untuk keperluan kuliner; sirup untuk topping; sponge fingers
[biskuit]; teh; teh (bukan untuk keperluan medis); teh abu-abu earl; teh bebas kafein; teh beraroma; teh buah; teh bubuk; teh
bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai; teh coca; teh dengan aroma bibit gandum; teh fieldmint; teh ginseng merah; teh hijau;
teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh instan; teh jeruk nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh
kombucha; teh kunyit; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh peppermint; teh putih; teh rumput hijau; teh sitrun; teh
susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi,
makanan ringan mie; tepung Hunkwe; tepung beras; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung dan sediaan terbuat
dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal;
tepung kelapa untuk konsumsi manusia; tepung kentang *; tepung sagu; tepung tapioka*; tepung*; tiramisu; wafer; wafer
gulung [cookies]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040421
: 16/06/2021 11:05:58
:
: MUH KHAERUM NASSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Duren Sawit Blok E.4/10, RT 009/RW 016, Duren Sawit, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BUATAN MANTU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Putih dan Merah Tua
: 43

740

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman
untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; jasa restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040422
: 16/06/2021 11:11:16
:
: YULI SAPAN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL BANGAU NO 15/ART/RW 004/003 , Kota Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SIKAMED
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU,MERAH
: 10
: ===Masker bedah sekali pakai; Masker medis; Mesin dan peralatan medis; Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas ilmu
kedokteran yang termasuk dalam kelas 10; Sarung tangan karet untuk untuk tujuan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021040423
: 16/06/2021 11:11:36
:
: YUDI LIMARDI

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Lingkar Selatan I Perum Villa Sejahtera RT. 004, Kel. Lingkar Selatan, Kec. Jambi
Selatan, Kota Jambi, Kota Jambi, Jambi
: Miftahul Hilmi S.H., M.H.
: Jakarta Patent Bureau Graha Tirtadi, 1th Floor, Room 106 Jalan Pangeran Antasari
No. 18A Cipete Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GUDHAS VILLAGE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 36
: ===Jasa penyewaan toko; Manajemen gedung; Penyewaan ruangan serba guna; jasa manajemen aset properti; jasa
penyewaan apartemen, rumah, tempat komersial dan kantor; jasa penyewaan bangunan/gedung; jasa penyewaan
bangunan/gedung dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; jasa penyewaan kantor [lahan yasan/realestat]; jasa
penyewaan perumahan; jasa penyewaan properti komersial; manajemen perumahan di pusat perbelanjaan; menyewakan
kantor, toko, properti untuk restoran, flat (flats) dan apartemen; penyewaan ruang pusat perbelanjaan; penyewaan tanah;
penyewaan tempat usaha===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040424
: 16/06/2021 11:12:15
:
: DISYON

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Buaran III Rt.002 Rw.015, Duren Sawit,
Jakarta Timur
, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
: Johan Santoso S.H.
: Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CILETUH HILLS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, orange, putih
: 25
: ===Tutup kepala; alas kaki; baju; baju kaos (t-shirt); kaos; kaos oblong; kaos singlet; kaos t shirt; pakaian; pakaian jadi===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040425
: 16/06/2021 11:12:45
:
: PT. VARITI KULINARI INDONESIA

540 Etiket

: Jl. Raya Tenggilis no. 34 C,
Kendangsari, Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VITADOSE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: oranye, putih
: 5
: ===Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang
mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu, atau konsentrat protein whey; Makanan dan
minuman untuk keperluan nutrisi; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan
daya tahan tubuh; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan
yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral
dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam
makanan, minuman dan kosmetik; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat
dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman pengganti
makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan
secara umum; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040426
: 16/06/2021 11:14:35
:
: ZHEJIANG LANJIAN BIO-TECHNOLOGY CO., LTD

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 212 Shenzhou Road, Houzhai Industrial Park, Yiwu Zhejiang, China
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Hacker
: Hacker = peretas

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 5
: ===Kertas tissue diresapi dengan losion farmasi; dupa pengusir serangga; handuk sanitasi; insektisida; kamper untuk
keperluan medis; kertas tangkap terbang; lem lalat; pembasmi serangga; pestisida; racun tikus===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040427
: 16/06/2021 11:15:21
:
: Filliana

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Jatirangga Rt002 Rw 006 Ke. Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BYFillia
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: gambar mawar dan tulisan BY Fillia berwarna coklat dengan logo tulisan F berwarna Pink
: 3
: ===astringen untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; gel lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; krim pembersih
[kosmetik]; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik;

540 Etiket

540 Etiket
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minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan
kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040428
: 16/06/2021 11:15:55
:
: Tri Vera Amaliana

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kesambi RT. 001/ RW. 003 Kesambi, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Adaire Skin
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Hijau dan Kuning
: 3
: ===Alas bedak; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa,

540 Etiket

pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang
tidak mengandung obat; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi,
krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangiwangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan
detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah;
Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Deodorant stick; Gel pelembab kulit;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim lulur badan [Cream-body
scrub] kosmetik; Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit;
Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak
untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri;
Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion pelembab (kosmetik); Masker pelembab kulit; Masker wajah pembersih pori-pori;
Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik;
Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan
kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah pipi dalam bentuk bedak;
Pewarna dan cat rambut; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produkproduk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah,
alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku,
penghapus cat kuku; Sabun mandi, deodoran; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan
pelembab untuk kulit; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut;
Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk
tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur;
Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Susu
pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tempat lipstik; Tisu deodoran; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu
pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih
diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak; bedak bayi; bedak bayi
[perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan
sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan
kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan
anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body butter untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak
wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran pembersih wajah; dasar bedak; dasar bedak
(kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran dan
antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh
dalam bentuk pil; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk
penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk
penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kit make-up
yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang
terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk
digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu,
unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti
keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi,
mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan tubuh
dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up;
kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir,
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lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim dasar bedak; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit
wajah; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol
untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan
kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik;
lipstik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur
matahari; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit
pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion tahan usia untuk
keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lulur; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker
pembersih untuk wajah; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak mandi
untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik;
minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab; pelembab anti-penuaan;
pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan
sebagai kosmetik; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah;
pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pembersih tata rias wajah ,
pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah;
pembersih wajah tidak mengandung obat; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau
deodoran pribadi; perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah
(facial scrubs); petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan
kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik];
racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun deodoran; sabun wajah dan sabun badan
yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk
mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk
mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah
pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; salep kulit pelembab [kosmetik];
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan douching untuk keperluan sanitasi
pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik
tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan pembersih
pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan
kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk
pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk
keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit
untuk wajah dan tubuh; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan
tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk
keperluan kosmetik; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih
kulit wajah; susu pembersih wajah; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tisu bayi untuk keperluan
kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang
sudah diresapi pelembab sebelumnya; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian,
minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040429
: 16/06/2021 11:17:31
:
: IR. DARSONO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kusumanegara 30 RT. 002 RW. 001, Tahunan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta , Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55167
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam, Coklat, Putih, Oranye, Hijau
: 43
:
===Kantin; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai ramen; Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam pangsit;
Layanan mie gerobak (kaki lima); Lounge koktail; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Pusat Jajanan Serba
Ada (Pujasera); Restoran; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam
krispy; Warung makan; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; jasa katering; kafe; layanan bar dan bistro; layanan
hotel, motel dan resor; layanan kafe dan kafetaria; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan restoran
udon dan soba; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich,

740

Halaman 441 dari 623

cafetaria, kantin & cafe; layanan snack-bar dan kantin; layanan wine bar; menyediakan layanan katering makanan dan
minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet;
menyediakan makanan dan minuman di restoran; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk
pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsiresepsi; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan ruang pertemuan; penyewaan ruang serba guna; restoran dengan
layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran masakan khas jepang; restoran swalayan; rumah
makan; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040431
: 16/06/2021 11:21:01
:
: Jenny Rotua Sihombing

540 Etiket

: JI. Satria Raya Blok V No. 12A, RT.002, RW.020, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan,
Kota Bekasi, Jawa Barat, 17144
: Claudio Thadeus B.Eng., MSc
: LSP Partnership, Graha Simatupang Tower 2B Lantai 7, Jl. TB Simatupang Kavling
38, RW. 8, Jati Padang, Pasar Minggu

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ala Ala Aku
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna utamanya adalah Merah, Hitam, dan Putih.
: 30
: ===Kue; Kue kering (pastri); Kue tradisional; kue bebas gluten; kue coklat; kue kastangel; kue nastar; kue pastry; kue semprit;
kue untuk makanan ringan; kue-kue gurih; kukis (kue kering)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021040432
: 16/06/2021 11:23:38
:
: PT. JAGAT PRAMUDITA AKSATA

540 Etiket

: Conclave Simatupang Kawasan Komersial Cilandak Gudang No.410, Jl. Raya
Cilandak KKO RT/RW 001/005, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Agus Nasrudin S.H.
: UNITED PATENT OFFICE Jl. Celebration Boulevard Blok AA15 No. 29, Grand
Wisata Bekasi 17510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOKO KERE HORE DELIVERING HAPPINESS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, kuning, putih, hitam
: 35
: ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen penjualan; DEPARTMENT STORE; Jasa pengadaan barang
untuk orang lain; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko
eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko serba ada; Toko-toko Grosir Elektronik; layanan toko ritel online
yang menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk
produk audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta
bagian dan aksesorisnya; perdagangan barang; supermarket; toko; toko grosir; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: JID2021040433
: 16/06/2021 11:25:50
:
: DISYON

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Buaran III Rt.002 Rw.015, Duren Sawit,
Jakarta Timur
, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
: Johan Santoso S.H.
: Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: CILETUH HILLS

540 Etiket

Halaman 442 dari 623

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, orange, putih
: 43
: ===Jasa hotel; Jasa penginapan; Restoran; jasa kafe===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040434
: 16/06/2021 11:29:34
:
: WINDU HARTANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bekasi Regensi 1, D.6 NO 18 RT 003/RW005, Wanasari, Cibitung, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat, 17520
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Doctor Brews
: Minuman Dokter

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Kuning
: 43, 30
: ===Jasa kedai kopi; Kafe kopi; Kedai kopi; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; bar kopi; layanan bar kopi dan kedai kopi
(penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan makanan ringan; warung kopi===
===Kopi Latte; Kopi bubuk; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; kopi; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman kopi;
minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;
sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PUNGKUR 216 E, Kota Bandung, Jawa Barat, 40252
: Pamelia Yulianto S.H., M.Law.,
: PAMELIA YULIANTO & CO Jln. Kembar Baru Selatan III No 8 Rt/003 Rw/011
Cigereleng, Regol Kota Bandung Jawa Barat 40253

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TITIK WARNA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, ORANYE, KUNING, HIJAU, BIRU, NILA, UNGU, PUTIH, HITAM, ABU-ABU
: 40
:
===Jasa Sablon; Jasa cetak bordir; Jasa cetak print; Jasa fabrikasi pembuatan tas; Jasa pembuatan merchandise; Layanan
menjahit kustom dan merubah pakaian; Pekerjaan membuat pakaian; Pembuatan pakaian; Pemrosesan kain agar menjadi
lebih tebal dan kuat; Pemrosesan, pencetakan, dan reproduksi gambar fotografi dan digital; Pencetakan film fotografi;
Pencetakan gambar digital secara online ke kertas fotografi, buku fotografi atau merchandise; Perawatan arsip (kertas);
Percetakan bahan periklanan; aplikasi film tipis pada permukaan benda dengan cara kimia, mekanik, termal, termomekanis,
deposisi uap kimia, deposisi uap fisik dan proses deposisi vakum; aplikasi pelapis menggunakan proses kimia, mekanik,
termal atau termomekanis; aplikasi pelapis menggunakan teknik penyemprotan plasma termal; aplikasi pelapis permukaan
pelindung untuk mesin dan alat; aplikasi pelapisan menggunakan teknik deposisi uap fisik; aplikasi pelapisan menggunakan
teknik deposisi uap kimia; aplikasi pelapisan menggunakan teknik deposisi vakum; balutan kulit; bekerja dari kulit dan bulu;
boilermaking; bulu mengkilap; bulu mothproofing; busana adat bulu; cetak biru; cetak offset; daur ulang kertas dan kardus;
daur ulang tekstil; de-pengasaman kertas; desain cetak untuk orang lain; finishing dan pelapisan tekstil; fotofinishing; framing
gambar; jahit; jasa cetak offset; jasa pembuatan celana; jasa pembuatan jaket; jasa pembuatan pakaian dalam; jasa
pembuatan pakaian hangat (sweater); jasa percetakan; jasa percetakan alat tulis; jasa percetakan dan perencanaan vinil; jasa
percetakan seni rupa; jasa/layanan pembuatan dan perakitan yang dibuat menurut pesanana (custom) dan kontrak untuk
orang lain di bidang rokok eletrik dan baterai; kain tahan api; kain tekstil; klise foto; laminasi lembaran plastik; laminating;
layanan cetak foto digital; layanan fotokopi; layanan menjahit kustom; layanan menyikat udara; layanan mothproofing; layanan
pemisahan warna; layanan pencelupan; layanan pencetakan 3D; layanan pencetakan direct-to-garmen; layanan pencetakan
dye-sublimation; layanan pencetakan hidrografi; layanan pencetakan imersi; layanan pencetakan inkjet; layanan pencetakan
lenticular; layanan pencetakan termografi; layanan pencetakan transfer air; layanan pewarnaan; layanan sablon sutra;
memberikan informasi terkait layanan pencetakan foto; memberikan informasi terkait penyewaan mesin dan peralatan cetak;
memberikan informasi terkait penyewaan mesin dan peralatan untuk mengembangkan, mencetak, dan memperbesar foto;
memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan pencetakan; memberikan informasi yang berkaitan dengan penjahitan
khusus; memimpin kerja; memotong kain; memperbesar foto dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
menandatangani huruf; mencetak dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mencetak pada tekstil dan kain;

740

: JID2021040435
: 16/06/2021 11:34:35
:
: MUSA BERNARD TJAHJADI

540 Etiket

Halaman 443 dari 623

mencetak pesan pada kaos; mencetak pesan tentang mengenakan pakaian dan mug; menerapkan selesai ke kain;
menerapkan selesai untuk pakaian; mengobati wol; menjahit dan menjahit; menyusut-pemeriksaan tekstil atau bulu;
menyusutnya kain; menyusutnya tekstil; merajut dan mewarnai kain [perawatan bahan]; monogram pakaian; pabrik kaos
(pakaian); pabrik pembuatan kaos (pakaian); pakaian menyusut; pakaian mothproofing; pakaian pra-penyusutan; pakaian
tahan api; pekerjaan tukang jahit yang dipesan khusus; pelapisan perak; pembesaran foto; pembuatan barang kustom;
pembuatan furnitur dan bagian plastik sesuai pesanan dan spesifikasi orang lain; pembuatan kertas dan produk kertas;
pembuatan kustom; pembuatan kustom bungkus produk; pembuatan kustom decals dan label; pembuatan kustom grafis dan
pembungkus kendaraan; pembuatan kustom huruf siap pakai; pembuatan kustom pameran dan display; pembuatan kustom
perangkat medis untuk orang lain; pembuatan kustom produk desain interior; pembuatan kustom spanduk dan bendera;
pembuatan kustom tampilan titik pembelian; pembuatan kustom tanda dan gambar interaktif; pembuatan pakaian adat;
pembuatan sari untuk orang lain; pemotongan kain; pemotongan kain untuk tirai; pemotongan tekstil; pemrosesan film dan
pemolesan foto; pemrosesan foto; pemrosesan kedap air terhadap tekstil; pemulihan foto; pemutihan kain; pencampuran cat;
pencelupan kain; pencelupan pakaian; pencelupan tekstil; pencetakan 3D khusus untuk orang lain; pencetakan adat seragam
olahraga; pencetakan brosur iklan untuk orang lain; pencetakan buku; pencetakan buku dan dokumen lainnya sesuai
permintaan digital; pencetakan digital; pencetakan disesuaikan nama perusahaan dan logo untuk keperluan promosi dan iklan
pada barang orang lain; pencetakan dokumen dari media digital; pencetakan foto; pencetakan foto dan memberikan informasi
yang berkaitan dengannya; pencetakan gambar dan foto yang disimpan secara digital; pencetakan gambar foto dari media
digital; pencetakan gambar pada objek; pencetakan intaglio; pencetakan kustom kaos dengan desain dekoratif; pencetakan
letterpress; pencetakan litograf; pencetakan masalah periklanan; pencetakan pakaian adat; pencetakan pakaian adat dengan
desain dekoratif; pencetakan pakaian adat dengan pesan; pencetakan photogravure; pencetakan pola; pencetakan pola
dekoratif pada bungkus kado; pencetakan pola dekoratif pada film plastik dan kertas pembungkus; pencetakan pola pada
tekstil; pencetakan potret; pencetakan prangko; pencetakan silkscreen; pencetakan transfer; pencetakan, pencetakan litograf,
sablon dan digital printing; pengembangan film dan reproduksi foto; pengembangan film fotografi; pengembangan film fotografi
dan pencetakan foto; penghilang bau karpet; pengobatan bulu untuk mencegah penyusutan; pengobatan pencegahan
cetakan; pengobatan pencegahan cetakan tekstil; pengobatan pencegahan jamur bulu; pengolahan bahan; pengolahan bahan
baku; pengolahan bahan pakan; pengolahan bambu; pengolahan bambu, kulit pohon, rotan, tanaman merambat atau bahan
alami lainnya; penjahit khusus; penjahitan; penjilid buku; penyamakan kulit; penyamakan kulit atau kulit; penyamakan,
pewarnaan dan perakitan bahan kulit kustom; penyewaan mesin cetak dan peralatan dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; penyewaan mesin dan peralatan cetak; penyewaan mesin dan peralatan untuk memotong kayu;
penyewaan mesin dan peralatan untuk mengembangkan, mencetak dan memperbesar foto; penyewaan mesin dan peralatan
untuk merawat tekstil; penyewaan mesin dan peralatan untuk pembuatan kertas; penyewaan mesin dan peralatan untuk
pencelupan tekstil; penyewaan mesin dan peralatan untuk pengembangan film, pencetakan foto, pembesaran foto atau
penyelesaian foto; penyewaan mesin dan peralatan untuk tekstil mothproofing; penyewaan mesin dan peralatan untuk
veneering; penyewaan mesin penjilid buku; penyewaan mesin untuk membuat sepatu; penyusunan huruf; perakitan bahan
kulit kustom untuk orang lain; perakitan bahan kustom; perawatan anti kusut untuk pakaian; perawatan anti-mikroba karpet;
perawatan bahan; perawatan bahan dengan sinar laser; perawatan bahan menggunakan bahan kimia; perawatan bulu;
perawatan dan finishing wol; perawatan dan pemrosesan kertas; perawatan kain; perawatan kain permanen-tekan; perawatan
kain yang tahan kusut; perawatan kimia tekstil; perawatan pakaian anti-mikroba; perawatan pakaian permanen-tekan;
perawatan pencegahan cetakan kain; perawatan permanen terhadap tekstil; perawatan tekstil; perawatan tekstil atau bulu
untuk mencegah penyusutan; perawatan tekstil dalam sifat mothproofing; perawatan tekstil untuk mencegah penyusutan;
perawatan tekstil yang tahan kusut; percetakan; perencanaan material; pergantian pakaian; perlakuan material atas
permintaan pihak ketiga; persewaan mesin cetak tipografi; pewarnaan bulu; pewarnaan bulu buatan; pewarnaan dan
pewarnaan sepatu; pewarnaan kulit; pewarnaan sepatu; pra-penyusutan kain; pra-penyusutan tekstil; quilting; quilting khusus;
rental mesin rajut; reproduksi foto; retouching fotografi; satining bulu; tahan air bulu; tahan api bulu; taksidermi; tekstil
mothproofing; tenun tekstil; tepi kain; tepi tekstil; tipografi; warping tekstil===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040436
: 16/06/2021 11:39:30
:
: Elly Fatmah Suryani

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Veteran Kusnan 39 Rt. 03 Rw. 01 Ds. Sukorejo Kec. Bungah Kab. Gresik ,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61152
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Kuning, Putih, Merah, Coklat
: 30
: ===Kerupuk; Kerupuk Gendar; Kerupuk Kentang; Kerupuk Pecah Seribu; Kerupuk bawang; Kerupuk jagung; Kerupuk pisang;
Kerupuk sagu; kerupuk cumi; kerupuk ikan; kerupuk kepiting; kerupuk nasi; kerupuk rambak; kerupuk telur ketam; kerupuk
udang; stick cumi (kerupuk); stick kerang (kerupuk)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021040437
: 16/06/2021 12:05:51
:
: BAMBANG TANDU SUDIJANTO

540 Etiket

Halaman 444 dari 623

Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Moch. Suyudi No. 20 RT.006 RW.005, Miroto, Semarang Tengah, Kota Semarang
– Jawa
Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50134
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ACCURA
: Accura = Accuracy / Akurasi / Ketepatan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 6
: ===ALAT STOP PINTU DARI LOGAM; Alat buka pintu dari logam, bukan-listrik; BAK DARI LOGAM UNTUK MENGADUK
SEMEN; Balok logam untuk pengelasan; Besi landasan; Cincin dari logam biasa untuk kunci; Daun pintu dari logam; Engsel
pintu dari logam; Grendel pengunci; Grendel pintu dari logam; Grendel pintu rantai dari logam; Hollow gypsum galvanis; Ikatan
dari logam; Jangkar-jangkar *; Jendela logam; Jepitan kabel dan pipa dari logam; Kabel dan Kawat Logam (Bukan untuk
Listrik); Kabel dari logam, bukan listrik; Kawat besi; Kawat tembaga tidak terisolasi; Kunci dari logam; Mur mata; Pegangan
Pintu Stainless; Penyangga dari logam untuk pemuatan barang; Perlengkapan dari logam untuk perabotan kantor;
Perlengkapan logam untuk jendela; Perlengkapan logam untuk perabotan; Roda tempat tidur dari logam; Sekrup gypsum;
Sling dari logam untuk penanganan barang muatan; Tali dari logam untuk penanganan barang muatan; Tonggak pintu dari
logam; bahan pembantu untuk patri, yaitu logam campuran dan batangan logam; baja; barang-barang besi; baut logam; besi
dan baja; engsel; engsel jendela logam; fitting logam untuk tempat tidur; gembok; kabel klem logam; kawat aluminium; kawat
baja; kawat baja kuens (quench) temper untuk konstruksi beton pratekan (PC bar/KBjP-Q); kawat duri; kawat kabel logam;
kenop pintu dari logam biasa; kunci dari logam untuk jendela; kunci dari logam untuk kendaraan; kunci gembok; kunci pintu
logam, non-listrik; kusen pintu dari logam untuk pendingin ruangan; panel pintu logam; pegangan pintu dari logam; penutup
pintu dari logam; perlengkapan pintu dari logam; pipa logam; plat pintu dari logam; rantai baja; tarikan laci dari logam biasa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040438
: 16/06/2021 12:08:06
:
: Christina Irnawati

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kapt. dr. Prakosa Rt 5/15 Bayan Krajan, Kadipiro, Kota Surakarta, Jawa Tengah,
57136
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Jas Hujan Cap Semut
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, merah, beige
: 25
: ===jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung
tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja
(overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur,
kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat,
pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin
dan windshirt===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040439
: 16/06/2021 12:10:05
:
: Turtle Wax, Inc.

540 Etiket

: 2250 West Pinehurst Blvd., Ste 150, Addison, Illinois 60101, United States of
America
: Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A.,
: Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung
Gde Agung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PRECISION PLATELET TECHNOLOGY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 3

Halaman 445 dari 623

510

Uraian Barang/Jasa

: ===sediaan abrasif===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: J102021040440
: 16/06/2021 12:13:32
:
: Widya Rahmawati

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Galaxi Bumi Permai Blok F-4 No 11 RT 001 RW 012, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TALK kopi + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 43
: ===Kafe kopi; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; kafe; layanan kafetaria dan restoran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040441
: 16/06/2021 12:17:12
:
: Claresta

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apt. Medit 2 F5THFR, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BERNARD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 17
: ===Selang Angin; Selang PE; Selang PU; Selang PVC; Selang benang; Selang karet untuk ac mobil; Selang kawat; Selang
spiral air; alat kelengkapan selang, bukan dari logam; kopling, bukan dari logam, untuk selang api; pipa fleksibel, tabung dan
selang, bukan dari logam; pipa selang kanvas; selang air; selang bahan bakar minyak, bukan dari logam; selang bahan tekstil;
selang hidrolik dari karet; selang hidrolik plastik; selang industri dari plastik; selang irigasi; selang karet industri; selang karet
untuk digunakan dengan peralatan pengelasan; selang karet untuk keperluan pertanian; selang karet untuk pendingin udara;
selang kompresor udara; selang lentur untuk membawa cairan; selang lentur, bukan dari logam; selang penghubung untuk
injektor bahan bakar kendaraan; selang penghubung untuk radiator kendaraan; selang penyiraman; selang plastik fleksibel
untuk digunakan dengan sistem ventilasi; selang plastik untuk keperluan pertanian; selang plastik untuk kolam renang; selang
plastik untuk pendingin udara; selang plastik untuk penggunaan pipa; selang taman; selang terbuat dari karet; selang terbuat
dari plastik; selang udara untuk alat pneumatik; selang udara, bukan dari logam; selang, bukan dari logam, untuk keperluan
pertanian; selang, bukan dari logam, untuk penggunaan laut komersial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040442
: 16/06/2021 12:22:29
:
: BAYU DWI SISWANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Krama Yudha Tiga Berlian Jl. Tiga Berlian Rt. 003-Rw. 018< Kel. Mekarsari,
Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SuKKa (sus kering kenari)
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 30
: ===kue sus===

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 446 dari 623

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040443
: 16/06/2021 12:24:44
:
: FREDDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PAPERA NO. 2120 RT.034 RW.012 KEL. SEI PANGERAN, ILIR TIMUR I,
PALEMBANG, Kota Palembang, Sumatera Selatan
: Herta Rosinta Simanjuntak S.H.
: Jl. Kembangan Utara No. 10, Rt. 02/02, Kembangan- Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BerasA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 30
: ===Beras; bihun; sohun; tepung beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040444
: 16/06/2021 12:25:41
:
: muslehudin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Halmahera no 2000 rembiga mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat,
83124
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sate Rembiga Goyang Lidah
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah kuning putih
: 29
: ===Sate Rembiga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J012021040445
: 16/06/2021 12:26:58
:
: Vhodzan Adzima

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kebon Raja Kelurahan Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Kota
Banda Aceh, Aceh, 23116
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HANASOBI .
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 43
: ===Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kedai yang menyediakan
makanan dan minuman; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe, bistro,
dan restoran; layanan kafetaria; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; rumah makan; warung kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J152021040446
: 16/06/2021 12:27:01
:
: Andi Syahwal Mattuju, SE

540 Etiket

: Ruko Citra Sudiang Estate Blok A No. 8 Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90243

Halaman 447 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MATTUJU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: EMAS
: 41
: ===Jasa studio fotografi; Jasa videografi; Layanan fotografi; fotografi Digital; fotografi potret; jasa proses gambar digital
(fotografi); jasa-jasa fotografi pernikahan; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan
pendidikan; layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang musik, video, dan film;
mengatur lokakarya dan seminar; penyelenggaraan festival film; produksi acara komedi; produksi dan distribusi program
televisi; produksi dan pengeditan program radio dan televisi; produksi film; produksi film, film video, program radio dan
televisi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040447
: 16/06/2021 12:28:07
:
: Turtle Wax, Inc.

540 Etiket

: 2250 West Pinehurst Blvd., Ste 150, Addison, Illinois 60101, United States of
America
: Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A.,
: Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung
Gde Agung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: 1 & DONE COMPOUND CORRECT & FINISH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 3
: ===Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok kendaraan; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga
permukaan kendaraan termasuk sediaan untuk mencuci, memoles, mengkilapkan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040448
: 16/06/2021 12:28:44
:
: Buari

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum GSP blok I 7 Kel.Citrodiwangsan kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa
Timur, 67313
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: indowangi
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah,putih abu abu dan list hitam
: 3
: ===Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim
kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial,
kosmetik, shampoo, shampoo kering; wangi-wangian; wewangian dan wangi-wangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040449
: 16/06/2021 12:34:14
:
: PT. TEMBAKAU DJAJASAKTI SARI

540 Etiket

: Raya Pasuruan Purwosari KM.10-11, Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten
Pasuruan

Halaman 448 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MR BENT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 34
: ===cairan rokok elektronik [e-liquid]; cerutu; filter rokok; kertas rokok; kreteks; rokok; rokok elektronik; rokok mentol; rokok
putih; rokok yang mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; tembakau; tembakau daun===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040450
: 16/06/2021 12:34:29
:
: EVERGREEN PACKAGING LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5350 Poplar Avenue, Suite 600, Memphis, Tennessee 38119, U.S.A.
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PACTIV EVERGREEN & Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Abu-abu, Putih
: 16, 20, 7, 40
: ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Kantong penyimpanan makanan dari plastik untuk keperluan
rumah tangga; Kotak dari kardus atau kertas; Label kertas; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat
kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; bahan kemasan dari karton atau kertas untuk
es; barang-barang dari kertas; barang-barang yang terbuat dari kardus; film plastik untuk kemasan; film plastik untuk
pembungkus; film plastik untuk pembungkus makanan; kantong plastik untuk keperluan umum; kardus pembawa makanan
dan minuman; kardus yang terbuat dari kertas mulberry [senkasi]; karton bergelombang; karton kardus; karton telur yang
terbuat dari kertas; karton*; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas atau karton; kertas cetak; kertas fotokopi [alat tulis];
kertas gambar; kertas serat; kertas tulis; kotak karton untuk kemasan industri; kotak papan serat; makalah publikasi; wadah
pengemasan industri dari kertas atau karton; wadah penyimpanan yang terbuat dari kertas; wadah yang terbuat dari karton;
wadah yang terbuat dari kertas===
===Elemen penutup dan pembuka kemasan untuk bahan makanan dan minuman; Elemen penutup dan pembuka kemasan
untuk wadah dan kemasan dari kertas, kardus atau karton; karton telur plastik untuk penggunaan komersial; penutup botol,
bukan dari logam; penutup untuk wadah, bukan dari logam, atau dari kertas; tutup botol, bukan dari logam; tutup plastik; tutup
sumbat plastik untuk wadah kemasan industri; wadah kemasan dari plastik; wadah penyimpanan plastik untuk kegunaan
komersial atau industri; wadah penyimpanan tujuan umum, bukan dari logam; wadah, bukan dari logam [penyimpanan,
transportasi]===
===mesin kemasan; mesin mengisi===
===Perawatan arsip (kertas); finishing kertas; memberikan informasi terkait layanan perawatan kertas; memberikan informasi
terkait penyewaan mesin dan peralatan untuk pembuatan bubur kertas, pembuatan kertas atau pembuatan kertas; pembuatan
kertas dan produk kertas; pembuatan kustom bungkus produk; perawatan dan pemrosesan kertas; percetakan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040451
: 16/06/2021 12:45:30
:
: Turtle Wax, Inc.

540 Etiket

540 Etiket

: 2250 West Pinehurst Blvd., Ste 150, Addison, Illinois 60101, United States of
America
: Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A.,
: Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung
Gde Agung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FLEX WAX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 3

Halaman 449 dari 623

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok kendaraan; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga
permukaan kendaraan termasuk sediaan untuk mencuci, memoles, mengkilapkan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040452
: 16/06/2021 12:49:58
:
: SYAMSUL ARIFIN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KEDUNG MANGU TIMUR NO. 1, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LABNGOAT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, MERAH, HITAM
: 29
: ===susu kambing bubuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040453
: 16/06/2021 12:52:11
:
: IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (IPHI)

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TEGALAN NO. 1 MATRAMAN, JAKARTA TIMUR, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13140
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (IPHI)
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, KUNING, HITAM, PUTIH
: 41
: ===Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial,
pemasaran untuk orang lain; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan
organisasi simposium; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan
pengorganisasian kolokium; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan
pengorganisasian kongres; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan
pengorganisasian seminar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040454
: 16/06/2021 12:53:53
:
: PT.TIGA MUARA EMAS MAKMUR

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MUARA KARANG RAYA BLOK Z.4.S NO.22-23, PLUIT, PENJARINGAN,
JAKARTA UTARA., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PROMOUP PLUS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH, BIRU
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Obat pembasmi rumput; Sediaan
untuk membasmi gulma; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan
lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; fungisida, herbisida; herbisida untuk keperluan
pertanian; insektisida untuk keperluan pertanian; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; sediaan
insektisida; sediaan untuk membunuh gulma dan menghancurkan kutu===

740

Halaman 450 dari 623

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040455
: 16/06/2021 12:59:26
:
: Turtle Wax, Inc.

540 Etiket

: 2250 West Pinehurst Blvd., Ste 150, Addison, Illinois 60101, United States of
America
: Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A.,
: Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung
Gde Agung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TO THE MAX WAX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 3
: ===Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok kendaraan; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga
permukaan kendaraan termasuk sediaan untuk mencuci, memoles, mengkilapkan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040456
: 16/06/2021 13:03:14
:
: Feri Gunawan

540 Etiket

: Jalan Jelambar Baru III No.44 A, RT.014/RW.007, Kelurahan Jelambar, Kecamatan
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11460
: Krissantoso Bayu Aji S.H.,M.H
: Kantor Pengacara Rudy Gunawan & Partners Ruko Mega Grosir Cempaka Mas
Blok M1/11 Jalan Letnand Jenderal Suprapto

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAKKAI PRO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Biru
: 8
: ===Catok rambut; Jepitan untuk pengeriting rambut; Pengeriting rambut; alat pemotong dan pemangkas rambut; alat pelurus
rambut; gunting rambut; gunting rambut, listrik atau non-listrik; gunting rambut, listrik dan baterai bertenaga; gunting rambut,
non-listrik; gunting untuk memotong rambut; pelurus rambut, listrik; pemangkas rambut, listrik; pemangkas rambut, listrik atau
non-listrik; pemangkas rambut, listrik dan baterai bertenaga; pengeriting rambut, listrik, alat tangan; penjepit rambut [tangan
alat]; peralataan penataan rambut; rambut keriting setrika, listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040457
: 16/06/2021 13:04:54
:
: UNIVERSITAS INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Pusat Administrasi Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, Jawa Barat,
Kota Depok, Jawa Barat, 16424
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Pupuk Biometrik
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Muda, Cokelat, dan Putih
: 1
: ===pupuk organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021040458
: 16/06/2021 13:05:10
:

540 Etiket

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: EVERGREEN PACKAGING LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5350 Poplar Avenue, Suite 600, Memphis, Tennessee 38119, U.S.A.
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PACTIV EVERGREEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 16, 20, 7, 40
: ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Kantong penyimpanan makanan dari plastik untuk keperluan
rumah tangga; Kotak dari kardus atau kertas; Label kertas; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat
kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; bahan kemasan dari karton atau kertas untuk
es; barang-barang dari kertas; barang-barang yang terbuat dari kardus; film plastik untuk kemasan; film plastik untuk
pembungkus; film plastik untuk pembungkus makanan; kantong plastik untuk keperluan umum; kardus pembawa makanan
dan minuman; kardus yang terbuat dari kertas mulberry [senkasi]; karton bergelombang; karton kardus; karton telur yang
terbuat dari kertas; karton*; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas atau karton; kertas cetak; kertas fotokopi [alat tulis];
kertas gambar; kertas serat; kertas tulis; kotak karton untuk kemasan industri; kotak papan serat; makalah publikasi; wadah
pengemasan industri dari kertas atau karton; wadah penyimpanan yang terbuat dari kertas; wadah yang terbuat dari karton;
wadah yang terbuat dari kertas===
===Elemen penutup dan pembuka kemasan untuk bahan makanan dan minuman; Elemen penutup dan pembuka kemasan
untuk wadah dan kemasan dari kertas, kardus atau karton; karton telur plastik untuk penggunaan komersial; penutup botol,
bukan dari logam; penutup untuk wadah, bukan dari logam, atau dari kertas; tutup botol, bukan dari logam; tutup plastik; tutup
sumbat plastik untuk wadah kemasan industri; wadah kemasan dari plastik; wadah penyimpanan plastik untuk kegunaan
komersial atau industri; wadah penyimpanan tujuan umum, bukan dari logam; wadah, bukan dari logam [penyimpanan,
transportasi]===
===mesin kemasan; mesin mengisi===
===Perawatan arsip (kertas); finishing kertas; memberikan informasi terkait layanan penyelesaian kertas; memberikan
informasi terkait layanan perawatan kertas; memberikan informasi terkait penyewaan mesin dan peralatan untuk pembuatan
bubur kertas, pembuatan kertas atau pembuatan kertas; pembuatan kertas dan produk kertas; pembuatan kustom bungkus
produk; perawatan dan pemrosesan kertas; percetakan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040459
: 16/06/2021 13:05:45
:
: PT. TEMBAKAU DJAJASAKTI SARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Raya Pasuruan Purwosari KM.10-11, Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten
Pasuruan
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MR CHAMS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 34
: ===cairan rokok elektronik [e-liquid]; cerutu; filter rokok; kertas rokok; kreteks; rokok; rokok elektronik; rokok mentol; rokok
putih; rokok yang mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; tembakau; tembakau daun===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021040460
: 16/06/2021 13:08:03
:
: Rode Yetmince Florence

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Yakonde No. 30 Perum Uncen Padang Bulan RT. 001/ RW. 001 Hedam, Kota
Jayapura, Papua
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: NUKUNA

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Gold
: 3
: ===Alas bedak; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa,
pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang
tidak mengandung obat; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi,
krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangiwangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan
detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah;
Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Deodorant stick; Gel pelembab kulit;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim lulur badan [Cream-body
scrub] kosmetik; Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit;
Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak
untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri;
Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion pelembab (kosmetik); Masker pelembab kulit; Masker wajah pembersih pori-pori;
Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik;
Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan
kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah pipi dalam bentuk bedak;
Pewarna dan cat rambut; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produkproduk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah,
alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku,
penghapus cat kuku; Sabun mandi, deodoran; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan
pelembab untuk kulit; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut;
Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk
tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur;
Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Susu
pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tempat lipstik; Tisu deodoran; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu
pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih
diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak; bedak bayi; bedak bayi
[perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan
sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan
kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan
anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body butter untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak
wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran pembersih wajah; dasar bedak; dasar bedak
(kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran dan
antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh
dalam bentuk pil; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk
perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti
keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab
kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah
dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara,
blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk
badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat
aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen
pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan
kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar
udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit;
kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik
tanpa obat; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak,
bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss),
balsem bibir, cat kuku; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dasar
bedak; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim pelembab; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit wajah; krim pengkondisi kulit
untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik;
krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi
untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion dan pelembab
anti-penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh
pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up
dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih untuk wajah; masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak
mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan

Halaman 453 dari 623

kosmetik; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab
tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah tidak
mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik;
pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak
mengandung obat; pemerah pipi dalam bentuk bedak; perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit,
yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pijat lilin untuk keperluan
kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk
keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun
deodoran; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk
mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak
mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan
busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur
untuk mandi; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan kosmetik antipenuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan
mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah;
sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan,
krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk
penggunaan kosmetik; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; self-tanning lotion [kosmetik];
semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; susu
almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab
untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih wajah; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tisu bayi
untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; wewangian,
minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040461
: 16/06/2021 13:09:01
:
: UNIVERSITAS INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Pusat Administrasi Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, Jawa Barat,
Kota Depok, Jawa Barat, 16424
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Chitadyne
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Muda dan Biru Tua
: 5
: ===Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040462
: 16/06/2021 13:10:05
:
: Soekianto Sosrodjojo, Soewito Sosrodjojo, Soejani Sosrodjojo, Kuniarti Sosrodjojo,

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JI. Kintamani Raya/11, RT 002 RW 007, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan
Kelapa
Gading
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
: Fortuna Alvariza S.H.,
: FAIP Advocates & IP Counsels Jalan Cipaku 6 No 14 - Kebayoran Baru

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Tiga Dimensi
: TEH CELUP SOSRO DAN LOGO BIO INFUSE 3D
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Tua, Merah, Putih, Kuning Gradasi, dan Oranye Gradasi
: 30
:
===Campuran minuman berbahan dasar teh; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Teh Oolong; Teh dan teh herbal;
bubuk teh instan; campuran untuk membuat teh; daun teh; kantong teh; kantong teh tanpa obat; kapsul teh, diisi; minuman

740
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berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga; minuman dengan bahan dasar teh;
minuman teh; minuman yang terbuat dari teh; teh; teh beraroma; teh bubuk; teh celup; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hitam;
teh instan; teh melati; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040463
: 16/06/2021 13:11:38
:
: UNIVERSITAS INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Pusat Administrasi Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, Jawa Barat,
Kota Depok, Jawa Barat, 16424
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mikoponik
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, hitam, dan putih
: 31
: ===jamur tiram, segar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040464
: 16/06/2021 13:13:31
:
: UNIVERSITAS INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Pusat Administrasi Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, Jawa Barat,
Kota Depok, Jawa Barat, 16424
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Minametrik
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru tua dan biru muda
: 5
: ===suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D072021040465
: 16/06/2021 13:14:04
:
: CV. GONJRENG GRUP INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN PANCORAN BARAT 6 NOMOR 49 010 KEL. PANCORAN, KEC.
PANCORAN JAKARTA SELATAN, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12740
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BASRENG GONJRENG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning, putih, merah
: 29
: ===bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan,
dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021040466
: 16/06/2021 13:15:26
:
: UNIVERSITAS INDONESIA

540 Etiket

Halaman 455 dari 623

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Pusat Administrasi Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, Jawa Barat,
Kota Depok, Jawa Barat, 16424
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SkinTime
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat Keemasan
: 3
: ===kosmetik perawatan kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040467
: 16/06/2021 13:16:41
:
: Feri Gunawan

540 Etiket

: Jalan Jelambar Baru III No.44 A, RT.014/RW.007, Kelurahan Jelambar, Kecamatan
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11460
: Krissantoso Bayu Aji S.H.,M.H
: Kantor Pengacara Rudy Gunawan & Partners Ruko Mega Grosir Cempaka Mas
Blok M1/11 Jalan Letnand Jenderal Suprapto

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAKKAI PRO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Biru
: 11
: ===ALAT PENGERITING RAMBUT LISTRIK; Alat pengeriting rambut (hair drayer), kipas angin, lampu infra untuk keperluan
kecantikan dan lampu-lampu khusus untuk kecantikan.; Steamer handuk untuk tujuan penataan rambut; alat pengering rambut
untuk keperluan industri; alat steamer rambut; baskom sampo untuk penggunaan di tempat pangkas rambut; blower rambut;
kapal uap handuk untuk salon rambut; kapal uap rambut untuk digunakan di salon kecantikan; mesin pengering rambut untuk
penggunaan salon kecantikan; pengering rambut; pengering rambut listrik; pengering rambut listrik genggam; pengering
rambut untuk digunakan di salon kecantikan; peralatan untuk rambut kering; steamer rambut untuk penggunaan salon
kecantikan; steamer rambut untuk salon kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040468
: 16/06/2021 13:17:18
:
: Erik Septa Nurai Kusuma

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Puiri mas G-5/3 RT 009 RW 007 Kel.Gunung Anyar Kec.Gunung Anyar, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60294
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RICH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan hitam
: 3
: ===Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim
kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; wangi-wangian; wangi-wangian untuk
penggunaan kosmetik; wewangian dan wangi-wangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021040469
: 16/06/2021 13:17:47
:

540 Etiket

Halaman 456 dari 623

730

Nama Pemohon

: PT.TIGA MUARA EMAS MAKMUR

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MUARA KARANG RAYA BLOK Z.4.S NO.22-23, PLUIT, PENJARINGAN,
JAKARTA UTARA., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: REJOSO GOLD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, KUNING EMAS, HITAM, KUNING
: 5
: ===Atraktan hama yang ramah lingkungan; Bahan pengendali hama; Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian
dan perkebunan (hortikultura); Obat pengusir serangga; Sediaan untuk membasmi gulma; Sediaan-sediaan farmasi dan
sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; bahan-bahan insektisida untuk
pemberantasan serangga yang merugikan; fungisida, herbisida; herbisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk
keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan rumah tangga; pembasmi hama tanaman; sediaan insektisida; sediaan
pembasmi cacing/hama; sediaan pengusir hama; sediaan untuk membunuh gulma dan menghancurkan kutu; sediaan untuk
pembasmi hama; semprotan anti serangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040470
: 16/06/2021 13:17:54
:
: UNIVERSITAS INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Pusat Administrasi Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, Jawa Barat,
Kota Depok, Jawa Barat, 16424
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Wedang Makara
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan coklat
: 5
: ===Minuman herbal untuk keperluan pengobatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040471
: 16/06/2021 13:20:04
:
: LAI UI TJUN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kalideres Permai Blok G-1 No. 21, RT.003/RW.014, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, biru.
: 11
: ===Kakus (WC); Kloset air; Saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.; bak cuci untuk didapur; bak mandi; pelampung
closet; pembilas closet; peralatan untuk bak cuci, bak dan bak mandi; toilet, portable; unit bathtub integral dengan lantai kamar
mandi dan wastafel; unit toilet stool dengan semprotan air pencuci; wastafel dapur untuk penggunaan komersial; bak cuci
untuk dapur, cucian dan kamar mandi; keran air===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040472
: 16/06/2021 13:23:30
:
: KRISYANTO

Alamat Pemohon

: GRIYA PANCORAN MAS INDAH BLOK D3 NO.3 KEL. RANGKAPAN JAYA BARU,

740

540 Etiket

Halaman 457 dari 623

Kota Depok, Jawa Barat
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MaduDM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 30
: ===Madu zaitun; gula, madu, sirup; madu; madu campuran; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mongso;
madu, madu sirup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040473
: 16/06/2021 13:24:00
:
: Mudji Suhartatie

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Taman Enggano No.4 GKB,Ds. Yowosilangun Kec. Manyar Kab. GRESIK ,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61151
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah, Kuning, Hijau, Putih
: 30
: ===Mie; Mie Keriting; Mie Sagu; Mie shirataki; bihun [mie]; mie bebas gluten; mie beras; mie kering; mie soba; mie soba
instan; mie telur; mie tepung; mie yang mengandung kelor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040474
: 16/06/2021 13:24:38
:
: PIERRE DEROCHE SA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Le Revers 1, CH-1345 Le Lieu, Switzerland
: IR. Y.T. Widjojo
: Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Pierre DeRoche
: Pierre DeRoche : NAMA PERUSAHAAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 14
: ===Mesin jam dan mesin jam tangan; instrumen horologis dan kronometrik; jam tangan; jarum jam; kancing lengan kemeja;
klip dasi; kotak presentasi untuk jam tangan; kotak presentasi untuk perhiasan; kronometer; perhiasan; pin dasi; rantai jam
tangan; tali jam tangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: JID2021040475
: 16/06/2021 13:26:08
:
: PT. INOVASI TEKNOLOGI CEMERLANG

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Bandengan Utara 80 Blok D No. 25 Penjaringan, Penjaringan - Jakarta Utara,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Ropensius Silitonga S.H
: Jl. Kelapa Dua Wetan No. 33 RT.14 RW. 08 Kelapa Dua Wetan, Ciracas - Jakarta
Timur

: Merek Kata dan Lukisan

Halaman 458 dari 623

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: TACTIC TECH + LUKISAN
: TACTIC TECH yang artinya TAKTIK TEKNOLOGI

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 35
: ===Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video,
atau penerima audio-video; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan
komputer dan situs web (website); Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio
visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Layanan distribusi dalam
bidang perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan online untuk
menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan ritel atau layanan grosir untuk video atau gambar yang
dapat diunduh; Layanan toko ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan,
rekaman video, dan produk yang terkait dengan musik; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengakumulasi
poin, menerbitkan poin dan menyediakan informasi yang berkaitan dengannya; Mempromosikan barang orang lain melalui
situs web (website); Pemasaran, riset pasar, dan analisis pasar melalui situs web internet; Penyajian barang-barang pada
media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan
musikal; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan ruang iklan di situs web untuk
mempromosikan barang dan jasa; Perdagangan retail kamera, video kamera, lensa, asesori fotografi/videografi.; Periklanan
melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan
memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak
lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman video;
Produksi rekaman video untuk tujuan pemasaran; Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan; Produksi rekaman video
untuk tujuan publisitas; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi penjualan produk
elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial televisi; iklan promosi produk
dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan konser musik; iklan radio
dan televisi; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; iklan televisi; internet dan
layanan situs belanja ritel online yang menampilkan streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; jasa agen pemodelan; jasa agen periklanan televisi; jasa iklan dan
promosi; jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi, operasi,
dan penjualan di pasar domestik dan luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa
periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa
periklanan dan publisitas, yaitu, mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan informasi serta berita komersial pihak
ketiga melalui media cetak, audio, video, digital dan medium on-line; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan yang
disediakan oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa retail sehubungan dengan
penjualan perlengkapan untuk rekaman, transmisi, atau reproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, disc
perekaman, compact disc, dvd dan media rekaman digital lain; jasa riset bisnis; jasa toko ritel online yang menampilkan
konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan televisi; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan
cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan
pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain
secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; layanan berbasis langganan
menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang dapat diunduh; layanan berlangganan ke server komputer,
database, situs web, dan sumber daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis,
analisis data, dan data besar; layanan bisnis yang berkaitan dengan bidang analisis data dan data besar; layanan
berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang disediakan melalui
Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan grosir untuk file musik yang dapat diunduh; layanan iklan dan
pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah
pendidikan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah sosial; layanan pemasaran online;
layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya; layanan pengumpulan data riset
pasar; layanan periklanan untuk mempromosikan kesadaran publik di bidang kesejahteraan sosial; layanan riset pasar
mengenai kebiasaan penggunaan Internet dan loyalitas pelanggan; layanan riset pasar mengenai loyalitas pelanggan; layanan
riset, riset dan analisis pasar; layanan ritel atau layanan grosir untuk program permainan yang dapat diunduh; layanan ritel
online; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya; layanan ritel online untuk nada
dering yang dapat diunduh; layanan ritel untuk file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan file
musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film
dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang dapat
diunduh; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis dan mengelola studio audio atau video;
melakukan survei riset bisnis dan pasar; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet;
mempromosikan desain orang lain dengan menyediakan portofolio online melalui situs web; mempromosikan karya seni orang
lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web; mempromosikan musik orang lain dengan cara
menyediakan portofolio online melalui situs web; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang
produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur berlangganan media
untuk pihak lain, menjual musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan; mengatur dan menyelenggarakan
acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik
konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; menyediakan database komputer online dan
database online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan fasilitas online untuk live streaming video dari acaraacara promosi; menyediakan informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan;
menyediakan layanan berlangganan musik online; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; pemodelan untuk
iklan atau promosi penjualan; pengumpulan dan analisa data dan statistik riset pasar; penyediaan konten teks, data, gambar,
audio, video, dan multimedia pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar, melalui Internet
dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; penyediaan layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs

Halaman 459 dari 623

web dan sumber daya perangkat lunak; penyediaan pasar online; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk
mengiklankan barang dan jasa; penyelenggaraan analisis bisnis survei riset pemasaran; penyelenggaraan survei riset
pemasaran; produksi iklan televisi; produksi iklan televisi, radio dan online; promosi konser (untuk pihak lain); promosi konser
musik; promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet,
intranet, ekstranet dan pemasaran; radio, televisi, iklan daring (online); riset atau analisis pemasaran; riset bisnis dan
pemasaran; riset pasar dengan polling pendapat; riset pemasaran dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan
kualitatif; sponsor promosi acara hiburan sosial; sponsor promosi konser musik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040476
: 16/06/2021 13:29:27
:
: PT.TIGA MUARA EMAS MAKMUR

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MUARA KARANG RAYA BLOK Z.4.S NO.22-23, PLUIT, PENJARINGAN,
JAKARTA UTARA., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PROMOTOP GOLD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, PUTIH, HITAM, KUNING EMAS
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Insektisida dan pestisida bukan
untuk penggunaan pertanian; Obat pembasmi rumput; Sediaan untuk membasmi gulma; Sediaan untuk membasmi rumput liar
dan binatang perusak; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur,
herbisida; bahan-bahan insektisida untuk pemberantasan serangga yang merugikan; fungisida, herbisida; herbisida; herbisida
biologis; herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga; insektisida untuk keperluan pertanian;
pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; sediaan insektisida; sediaan untuk membunuh gulma dan
menghancurkan kutu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040477
: 16/06/2021 13:29:28
:
: ERICK HARTAS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apartemen Pesona Bahari, Tower Topaz 28 - A1, RT.001/RW.011, Kel. Mangga Dua
Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JIE'KHAN + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Jingga, putih.
: 25
: ===Baju Hangat; Busana Muslim; Jaket-jaket; Mukena; Pakaian olahraga; alas kaki; blus; bra; celana dalam; celana panjang;
celana pendek; dasi; gaun; ikat pinggang [pakaian]; jas; jas hujan; jilbab; kaos kaki; kaos oblong; kemeja; kerudung [pakaian];
pakaian; pakaian dalam; pakaian renang; penutup kepala; piyama; rok; rompi; sandal; sarung; sarung tangan [pakaian];
sepatu; singlet; sol untuk alas kaki; syal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021040478
: 16/06/2021 13:32:36
:
: agus johnson judodihardjo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Muara Karang Blok B 8 Barat / 53 ,Pluit, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14450
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: epoc

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 25
: ===atasan olahraga; baju olah raga; baju olahraga; celana kasual; celana untuk olahraga; pakaian latihan (olah raga); pakaian
olah raga; pakaian olahraga; pakaian santai; pakaian untuk olahraga; setelan untuk olah raga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D092021040479
: 16/06/2021 13:33:41
:
: JOKO WALUYO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ds. Ngemplak Kidul, Rt 03, Rw 01, Kecamatan MARGOYOSO, Kabupaten Pati,
Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 59154
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAP KUSUMA WIJAYA MAS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 30
: ===tepung tapioka===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040479
: 16/06/2021 13:33:41
:
: SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 777 Jinlong Road, Zhaoyuan City, Shandong Province, P. R. China, 265406
: Ryan Hartono S.E., S.H.
: Jalan Utan Kayu Raya No. 65 Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ATLAS TIRES
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, ABU-ABU DAN PUTIH
: 12
: ===BACK UP RING (penyangga karet roda untuk rem); BAN KARET MATI UNTUK RODA KENDARAAN; Ban [untuk mobil];

740

540 Etiket

Ban dalam untuk ban pneumatik untuk roda kendaraan; Ban dalam untuk ban-ban; Ban dalam untuk kendaraan; Ban roda
kendaraan [ban]; Ban untuk buldoser; Ban untuk bus; Ban untuk truk; Ban-ban mobil; CUP FOR BRAKE MASTER CYLINDER
(Karet sentral Rem); CUP FOR CLUTCH MASTER (Karet sentral kopling atas); CUP FOR CLUTCH OPERATING (karet
sentral kopling bawah); CUP FOR SINGLE MASTER CYLINDER (Karet Sentral Rem satu Piston); CUP KIT FOR BRAKE
MASTER CYLINDER (set karet sentral rem); CUP KIT FOR CLUTCH MASTER (set karet sentral kopling atas); CUP KIT FOR
CLUTCH OPERATING (set karet sentral kopling bawah); CUP KIT FOR SINGLE MASTER CYLINDER (set karet sentral rem
singel piston); DRIVE SHAFT BOOT KIT (BOOT KARET AS RODA); HYDROVAC CUP (Karet Sentral untuk rem); Inflator
pompa angin ban; Karet balstep Pijakan kaki kendaraan; Karet peredam getaran pada kendaraan; Karet shockbreaker untuk
kendaraan; List untuk roda ban; POTONGAN KARET BERPEREKAT UNTUK MENAMBAL BAN DALAM; Pelapis ban
vulkanisir; Pelek roda depan; Pelek roda sepeda; Pelek untuk roda gerobak; Pentil; Penutup ban cadangan; Pompa angin
untuk mobil; Roda gerobak; Selubung untuk ban pneumatik [ban]; TUTUP RODA; Tube untuk roda kendaraan; Velg Mobil dan
Motor; Velg untuk roda kendaraan; WHEEL CYLINDER PISTON CUP (Karet Rem); alat penjepit jeruji roda; alur ban; anti-selip
kancing untuk ban kendaraan; anti-selip rantai untuk ban kendaraan; ban; ban berduri untuk kendaraan; ban bus; ban dalam;
ban dalam tiup, perkakas reparasi ban dalam; ban dalam untuk ban kendaraan; ban dalam untuk ban pesawat; ban dalam
untuk ban pneumatik; ban dalam untuk ban sepeda; ban dalam untuk ban sepeda motor; ban dalam untuk ban siklus; ban
dalam untuk roda kendaraan kehutanan; ban dan roda untuk kendaraan dan sepeda; ban kendaraan; ban luar; ban luar
tubles; ban luar untuk kendaraan; ban mobil; ban motor; ban off road; ban pesawat; ban pneumatik; ban pneumatik untuk
mobil; ban pneumatik untuk sepeda motor; ban roda dua tanpa ban dalam; ban sepeda; ban siklus; ban solid untuk roda
kendaraan; ban traktor; ban truk; ban tubeless untuk sepeda; ban tubeless untuk siklus; ban tubular; ban untuk alat berat
penggilas; ban untuk bajak salju roda; ban untuk ban mobil; ban untuk derek bergerak beroda; ban untuk derek beroda; ban
untuk excavator beroda; ban untuk kendaraan; ban untuk kendaraan bermotor roda dua; ban untuk kendaraan darat; ban
untuk kendaraan derek; ban untuk kendaraan komersial; ban untuk kendaraan pengangkut kayu gelondongan; ban untuk
kendaraan pengangkut tanah; ban untuk kendaraan pengendali kontainer; ban untuk kendaraan pertanian; ban untuk
kendaraan roda dua; ban untuk mengaspal; ban untuk mesin pertambangan beroda; ban untuk mobil balap; ban untuk mobil
penumpang; ban untuk motor grader; ban untuk paver-finishers roda; ban untuk pencakar roda; ban untuk penggiling jalan
roda; ban untuk roda kendaraan; ban untuk roda kendaraan kehutanan; ban untuk roda pendarat untuk pesawat terbang; ban
untuk roda pesawat; ban untuk sepeda anak-anak; ban untuk sepeda motor; ban untuk siswa roda; ban untuk traktor yang
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mempunyai alat pemuat (shovel loaders); ban untuk truk; ban untuk truk sampah; ban untuk truk sampah yang digunakan
untuk mengangkut beban melalui medan kasar (articulated dump trucks); ban vulkanisir; ban vulkanisir untuk bus; ban
vulkanisir untuk mobil; ban vulkanisir untuk mobil balap; ban vulkanisir untuk mobil penumpang; ban vulkanisir untuk truk; ban
yang divulkanisir (retreaded tires) untuk kendaraan; ban, peralatan ban anti gelincir; batang katup untuk ban kendaraan;
casing untuk ban pneumatik; flensa untuk ban roda kereta api; jari-jari roda kendaraan; jari-jari roda sepeda; jari-jari roda
sepeda motor; jari-jari roda untuk kendaraan bermotor roda dua; jari-jari roda untuk kendaraan roda dua; jeruji roda
kendaraan; jeruji untuk kendaraan darat; kancing untuk ban; karet rem (tutup abu); karet untuk rem kendaraan; katup untuk
ban kendaraan; lapisan bagian luar ban untuk vulkanisasi ban; naf roda kendaraan; non-selip perangkat untuk ban kendaraan;
non-selip perangkat untuk ban mobil; paku untuk ban; patch karet perekat untuk memperbaiki ban dalam; pelapis ban; pelek
roda; pelek roda kendaraan; pelek roda untuk kendaraan roda dua; pelek sepeda; pelek untuk roda kendaraan; pelek untuk
roda mobil; pelek untuk roda sepeda; pelek untuk roda sepeda motor; pelek untuk roda siklus; pelindung ban anti cipratan;
pembawa ban cadangan untuk kendaraan; pemegang roda cadangan; pemegang roda cadangan untuk mobil; penjepit jeruji
(spoke clips) untuk roda; penjepit jeruji untuk roda; pentil untuk ban kendaraan; penutup as roda motor; penutup ban
cadangan; penutup ban dalam; penutup ban untuk kendaraan; penutup roda cadangan; penutup untuk ban dalam; peralatan
anti selip untuk roda kendaraan; perkakas untuk memperbaiki ban dalam; perlengkapan untuk memperbaiki ban dalam;
pompa sepeda; pompa udara untuk ban mobil; pompa udara untuk ban sepeda; pompa udara untuk ban sepeda motor;
pompa udara untuk memompa ban sepeda; pompa untuk ban sepeda; pompa untuk menggembungkan ban kendaraan;
pompa untuk menggembungkan ban sepeda; pompa untuk menggembungkan ban sepeda motor; rantai anti-selip; rantai ban
untuk jalanan bersalju; rantai ban untuk kendaraan darat; rantai-rantai anti selip; rem, setang, indikator arah, pedal, pompa,
jari-jari (ruji), sadel sepeda; roda; roda disk untuk sepeda; roda jeruji pelek kendaraan; roda kemudi untuk kendaraan
bermotor; roda kendaraan; roda mobil; roda sepeda; roda sepeda motor; roda siklus; roda untuk kendaraan; roda untuk
kendaraan bermotor; roda untuk kendaraan darat; roda untuk mobil; roda untuk mobil kereta api; roda untuk sepeda; rodaroda sepeda; sabuk karet untuk transmisi kendaraan darat; sisipan ban mousse; sprocket untuk roda kendaraan; tambalan
ban; tambalan karet perekat untuk memperbaiki ban dalam atau ban; tambalan perbaikan ban; tambalan untuk ban dalam
ban; tambalan untuk memperbaiki ban; tambalan untuk memperbaiki ban dalam; tambalan untuk memperbaiki ban kendaraan;
tapak karet untuk ban vukanisir; tapak untuk vulkanisir ban; tutup batang katup untuk ban kendaraan; tutup nap roda untuk
kendaraan darat; tutup pentil; tutup roda; tutup roda tengah; udara pompa [aksesoris kendaraan]; velg jeruji; velg racing===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040480
: 16/06/2021 13:35:10
:
: Kurnia Eka Nurtani, Wiwie Soetiono

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Muara Karang Blok D.5.S Nomor 02, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LUCKY WOK
: merek : wajan beruntung, motto: dimana oreiental menjadi personal

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: berwana dasar putih, dengan tulisan hitam, gambar kucing dengan garis putih berlatar belakang merah, wajan berwarna hitam
: 43
: ===Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Penyediaan katering; jasa katering kantor untuk
penyediaan kopi; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan
restoran; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan restoran cepat saji;
layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; penyediaan
fasilitas untuk keperluan umum untuk pertemuan, konferensi dan pameran; penyediaan informasi mengenai jasa restoran,
katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa
restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman;
rumah makan cina halal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040481
: 16/06/2021 13:36:55
:
: JONNI TANDERA

540 Etiket

: KEBON SIRIH SATELIT BLOK B-03, KEL. BUKIT SANGKAL, KEC. KALIDONI , Kota
Palembang, Sumatera Selatan
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MATA ELANG
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: HITAM, PUTIH, KUNING, MERAH, HIJAU, HIJAU (TOSCA)
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 30
: ===Beras; Bubur havermot; Bumbu rendang; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Dodol; Jenang; Kakao;
Kopi jahe; Kue kering (pastri); Mesis (gula-gula); Mie; Spageti yang belum dimasak; bihun; biscuit tipis terbuat dari sereal;
brondong jagung; coklat batangan diisi; donat; es krim; garam; gula; hamburger [sandwich]; kembang gula; kopi; kue basah;
lada; madu; madu, madu sirup; makaroni; minuman kopi; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; penyedap
rasa; permen; permen karet [gula-gula]; pizza; puding; puding kembang tahu; ragi; ragi, baking powder; rempah-rempah; roti*;
sagu; sambal; saos; saos tomat; sohun; tapioka; teh; teh bubuk; teh celup; tepung*; vanillin [pengganti vanila]; wafer===
: DID2021040482
: 16/06/2021 13:37:59
:
: ERICK HARTAS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apartemen Pesona Bahari, Tower Topaz 28 - A1, RT.001/RW.011, Kel. Mangga Dua
Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HGDENIM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih.
: 25
: ===Baju Hangat; Busana Muslim; Jaket-jaket; Mukena; Pakaian olahraga; alas kaki; blus; bra; celana dalam; celana panjang;
celana pendek; dasi; gaun; ikat pinggang [pakaian]; jas; jas hujan; jilbab; kaos kaki; kaos oblong; kemeja; kerudung [pakaian];
pakaian; pakaian dalam; pakaian renang; penutup kepala; piyama; rok; rompi; sandal; sarung; sarung tangan [pakaian];
sepatu; singlet; sol untuk alas kaki; syal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040483
: 16/06/2021 13:38:47
:
: Solihin Syarif

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gg. Anggrek XII No. 12 RT. 001 RW. 004, Karet, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12920
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: kopi ajuang
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: coklat kopi
: 30
: ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Ekstrak kopi malt; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kopi

740

Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi
seduh; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan;
Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Makanan batang berenergi berbahan
dasar kopi; Minuman Kopi Hawai; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung
susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso
dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe
ginger); Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); affogato [minuman berbasis kopi yang
mengandung es krim]; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi yang dilapisi cokelat; campuran kopi; campuran
kopi hitam dengan susu panas; campuran sawi putih dan sawi putih untuk digunakan sebagai pengganti kopi; dripper kopi
bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; es kopi; esensi kopi; isian kantong penyaring kopi tetes; kapsul kopi ginseng, terisi;
kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk;
kopi dan coklat; kopi dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi tanpa kafein; kopi
yang belum dipanggang; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; minuman berbahan dasar kopi;
minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh;
minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kopi; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es
berbahan dasar kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman
kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso
dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang
dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang
terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur
dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); penyedap kopi; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi
espreso dan/atau cafucino; permen rasa kopi.; polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; produk-
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produk kopi; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi;
sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan
ringan mie===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D092021040484
: 16/06/2021 13:41:05
:
: JOKO WALUYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ds. Ngemplak Kidul, Rt 03 Rw 01, Kec. Margoyoso, Kab. Pati, Kabupaten Pati, Jawa
Tengah, 59154
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAP SUPER KANJI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 30
: ===tepung tapioka===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040485
: 16/06/2021 13:41:07
:
: AGNES CHRISTIANI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN PLAMPITAN 33,RT 005/RW003, KELURAHAN BANGUNHARJO,
KECAMATAN SEMARANG TENGAH, Kota Semarang, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FORTUIE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, UNGU DAN ABU ABU
: 3
: ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan untuk perawatan kulit bayi;
Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk
tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; body
lotion untuk keperluan kosmetik; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan
cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih
lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun
cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin,
blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik perawatan kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari
persiapan perawatan kulit tanpa obat; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion
pelembab [kosmetik]; lotion pembersih non-obat; lotion rambut tanpa obat; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk perawatan tubuh; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun wajah; sediaan perawatan kulit anti
penuaan; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: DID2021040486
: 16/06/2021 13:44:42
:
: PT. POLA PAPERINDO JAYATAMA

540 Etiket

: Jl. Pembangunan III Vivo Bisnis Park Blok B No. 1, Neglasari, Neglasari, Kota
Tangerang Banten., Kota Tangerang, Banten
: Willy Isananda Tunggal S.H.,
: Sudirman Plaza Office Tower Marein Plaza 12th Floor Jalan Jenderal Sudirman
Kavling 76-78 Jakarta 12910- Indonesia

: Merek Kata dan Lukisan

Halaman 464 dari 623

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: POLAKRAFT + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau tua; hijau muda; cokelat dan putih.
: 16
: ===bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik,
termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; kantong kertas; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari
bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; wadah kertas biodegradable berbasis pulp untuk
dibawa pulang makanan; wadah makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021040487
: 16/06/2021 13:48:32
:
: PT. SENTRAD NALURI KREASI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Setrasari Mall Blok C1 No. 53, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40161
: Lely Kurniawati S.E
: Grand Slipi Tower Lantai 41 suite J Jalan S. Parman Kavling 22-24 Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SENTOSA LAND
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, orange dan merah
: 36
: ===Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang
industri Kawasan Industri dan Manufaktur (Manufacturing); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis
perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Kontraktor dan Pemasok (Supplier); Investasi dan mengatur
penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Properti (Real
Property); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di
bidang industri Rumah Sakit, Program Kesehatan dan Farmasi;; Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung, tanah, kantor
dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar property, perantara pembelian, penjualan
dan penyewaan property, pengelolaan property; Jasa real estat, yaitu, pengembangan, penyewaan, pengelolaan,
peminjaman, dan perantara apartemen, kondominium, properti bagi waktu (timeshare), properti perumahan, properti liburan,
dan fasilitas serta kelengkapan terkait real estat; Jasa real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan,
sewa dan manajemen properti perumahan; Penelitian yang berkaitan dengan real estat perumahan dan komersial; agen
perumahan; jasa asuransi, yaitu, pertanggungan properti dan korban jiwa, kesehatan, kendaraan, perumahan, dan pribadi;
jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa penaksiran property dan agen pemegang wasiat property;
jasa penyewaan akomodasi perumahan permanen; jasa penyewaan perumahan; jasa penyewaan perumahan buatan; jasa
penyewaan perumahan siswa; layanan agen perumahan; layanan daftar real estat untuk sewa perumahan dan sewa
apartemen; layanan perumahan umum; manajemen perumahan di pusat perbelanjaan; manajemen portofolio keuangan
investasi real estat dari perumahan dan real estat komersial; manajemen real estat dan perumahan; manajemen real estat,
perumahan dan tanah; memberikan informasi terkait sumbangan amal sebagai bagian dari perencanaan perumahan;
pembiayaan pengembangan properti; pembiayaan pengembangan real estat; pembiayaan proyek pengembangan real estat;
penyediaan database informasi mengenai daftar real estat perumahan di berbagai lingkungan dan komunitas; penyewaan
kondominium perumahan yang terletak di dalam pengembangan hotel; penyewaan properti komersial, industri, ritel dan
perumahan; penyewaan unit perumahan di atas kapal pesiar; persiapan manajemen properti riil (real property) dari laporan
keuangan yang berkaitan dengan real estat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040488
: 16/06/2021 13:51:58
:
: The Hoeny Soemarto

540 Etiket

540 Etiket

: KH. Hasyim Ashari CI-12A RT/RW 017/006, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta
Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Agus Nasrudin S.H.
: UNITED PATENT OFFICE Jl. Celebration Boulevard Blok AA15 No. 29, Grand
Wisata Bekasi 17510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KEMUNING
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, biru muda, kuning, putih
: 21
: ===alat-alat untuk menyajikan makanan; corong; corong untuk penggunaan dapur; peralatan dan wadah untuk keperluan
rumah tangga dan dapur; peralatan untuk keperluan rumah tangga; wadah penyimpan makanan; wadah rumah tangga
portabel serba guna; wadah rumah tangga untuk makanan===

Halaman 465 dari 623

===alat-alat untuk menyajikan makanan; corong; corong untuk penggunaan dapur; peralatan dan wadah untuk keperluan
rumah tangga dan dapur; peralatan untuk keperluan rumah tangga; wadah penyimpan makanan; wadah rumah tangga
portabel serba guna; wadah rumah tangga untuk makanan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040489
: 16/06/2021 13:54:35
:
: Brooks Sports, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3400 Stone Way North, 5th Floor, Seattle, Washington 98103
: Nabila Am Badar S.H., LL.M.,
: Jl. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BROOKS Above Path and Device
: BROOKS merupakan bagian dari nama pemohon / is a part of the applicant's name.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih / Black and White.
: 25
: ===Jaket-jaket; Sarung tangan musim dingin; Switer lengan panjang; Tutup kepala; alas kaki; atasan [pakaian]; bra; celana
ketat; celana panjang; celana pendek; jas hujan; kaos kaki panjang; pakaian; pelindung kaki (celana); rok; rompi; sarung
tangan; topi; visor (penutup kepala); visor (tutup kepala)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D092021040490
: 16/06/2021 13:58:40
:
: JOKO WALUYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ds. Ngemplak Kidul, Rt 03 Rw 01, Kec. Margoyoso, Kab. Pati, Kabupaten Pati, Jawa
Tengah, 59154
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAP A SUPER GOLD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 30
: ===tepung tapioka===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040491
: 16/06/2021 13:58:52
:
: JOKO PRATAMA

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Camar Permai 7 No. 16, RT.003/RW.006, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NICOLE'S + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning emas, cokelat, hitam, putih, merah muda.
: 41
:
===Balai musik; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan,
cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan
anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa persewaan gedung; Jasa persewaan ruangan
untuk pesta; Kebun binatang; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan konferensi, seminar dan
pameran; Penyediaan Empang Untuk Memancing; Penyediaan dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan (leisure);
Sekolah; fashion show (hiburan); hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung oleh grup rock; hiburan dalam sifat pertunjukan
langsung oleh band-band musik; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan multimedia, permainan, aplikasi perangkat
lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai, olahraga dan even olahraga,

740

Halaman 466 dari 623

layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; informasi rekreasi; jasa rekreasi; layanan rekreasi
keluarga; layanan hiburan klub malam; layanan karaoke; layanan kebun botani; layanan kemah liburan [hiburan]; layanan klub
kesehatan dan rekreasi; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan
pendidikan dan pengajaran; menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan fasilitas kasino [perjudian]; menyediakan fasilitas
kolam renang; menyediakan fasilitas renang; menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas
untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan budaya atau
pendidikan; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan
pameran yang berhubungan dengan olah raga dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021040492
: 16/06/2021 13:59:57
:
: pt manre nex ekspresi ( manex ) manre express

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl kasuari no 14, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: manex - manre expres
: manex adalah singkatan dari manre express

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah dan putih
: 39
: ===Jasa Ekspedisi barang / kurir; penanganan kargo dan jasa pengiriman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040493
: 16/06/2021 14:01:40
:
: Heru C Wiryawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Trillium Residence Unit A 1101 JL. Pemuda No. 108 - 116 RT. 002 RW. 001
Kelurahan Embong Kaliasin, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OLENA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040494
: 16/06/2021 14:01:45
:
: PT.Generasi Anak Bangsa

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Sam Ratulangi Gg.Kasuari I No.2 Kerten Laweyan Surakarta , Kota Surakarta,
Jawa Tengah, 57171
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GO!STEAK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau,Kuning,Putih
: 29
: ===Ayam Fillet Crispy; Crispy original (Ayam goreng Ayam tepung original); Daging ayam yang sudah diolah, dimasak,
dibekukan; Salami (saus daging); daging sapi; fillet dada ayam; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa
nugget, otak-otak); saus keju; sayap ayam; sayuran mentah, diiris; sayuran mentah, kupas; steak daging; terrines ayam===

740

Halaman 467 dari 623

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040495
: 16/06/2021 14:02:16
:
: YUSUF ANDI FRIYANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Karisma Regency Kav D No. 1 RT.026 RW.005, Kelurahan Kebondalem,
Kecamatan
Kendal, Kabupaten Kendal - Jawa Tengah, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, 51318
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BURYAM JAGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah muda, Putih
: 43
: ===Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Restoran; Rumah
Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Tempat penyediaan
makanan dan minuman (Snack bar); Warung makan; kafe, kafetaria dan layanan restoran; katering makanan dan minuman;
layanan reservasi restoran; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; menyediakan makanan dan minuman di restoran;
restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; rumah makan; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D092021040496
: 16/06/2021 14:02:40
:
: JOKO WALUYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ds. Ngemplak Kidul, Rt 03 Rw 01, Kec. Margoyoso, Kab. Pati, Kabupaten Pati, Jawa
Tengah, 59154
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAP KARMILA JAYA SENTOSA (KJS)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 30
: ===tepung tapioka===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D102021040497
: 16/06/2021 14:04:59
:
: FUAD HASAN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SAMBIRONO KULON, RT 15/RW 3 SIDODADI, TAMAN, SIDOARJO, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur, 61257
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SIMOR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, ORANGE, ABU-ABU, HITAM
: 9
: ===Gerbang Internet of Things [IoT]; alat pemantauan untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT];
mikrokontroler untuk perangkat berkemampuan Internet of things (IoT)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: D092021040498
: 16/06/2021 14:05:52
:

540 Etiket

Halaman 468 dari 623

730

Nama Pemohon

: JOKO WALUYO

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ds. Ngemplak Kidul, Rt 03 Rw 01, Kec. Margoyoso, Kab. Pati, Kabupaten Pati, Jawa
Tengah, 59154
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAP SAPTO CAHYO KARTIKO (SCK)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 30
: ===tepung tapioka===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040499
: 16/06/2021 14:06:37
:
: Linda Ismirada

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha Hijau 2 Blok E No. 7 RT: 004 RW: 010, Kota Tangerang Selatan, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mommies Hiro
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Emas, Hitam
: 29
: ===Ayam Fillet Goreng Tepung Asam Manis; Ayam Katsu Stik; Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Ayam
crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Bakso dan/atau lumpia udang; Cangkang telur (dipisah dari putih
dan kuning telurnya); Crispy original (Ayam goreng Ayam tepung original); Cumi beku; Cumi krispi; Gulungan (lumpia) ikan
atau ayam; Hasil laut seperti cumi-cumi, kepiting, tiram, udang, lobster, kerang, teripang, oysters, rumput laut, scallop; Ikan
Beku; Ikan dori goreng tepung; Kacang Telur; Kentang yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak, jamur yang
dikalengkan, dikeringkan atau dimasak, unggas, ikan dan makanan laut olahan, semuanya dalam bentuk ekstrak, sup, jeli,
olesan, diawetkan, hidangan yang dimasak, dibekukan atau didehidrasikan; Keripik Kentang Telur Asin; Kulit Ayam Goreng
Tepung; Makanan berbahan dasar cumi-cumi; Makanan laut olahan, termasuk makanan laut yang dikemas dalam kaleng dan
kantong.; Makanan olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buahbuahan, sayuran, telur atau produk susu; Makanan siap saji yang terdiri dari pengganti ikan atau makanan laut; Makanan yang
dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur
buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan sayuran; Minuman yang mengandung putih telur; Olesan berbahan
dasar telur; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis sayuran, pengganti telur, pengganti keju
dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu; Produk olahan daging udang; Rebon
(Udang Kecil); Sate Telur Ayam; Sate Telur Burung; Scotch eggs [telur rebus yang dibungkus dengan daging sosis dan dilapisi
dengan remah-remah]; Sediaan telur ikan; Sediaan telur salmon (ikan) laut; Siomay; Sosis; Susu protein dari telur; Usus Ayam
Goreng Tepung; ayam goreng tepung; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan
buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bakso ikan udang; bakso telur
ayam; bakso telur ikan; bakso telur sapi; buah dan sayuran yang dibekukan, diawetkan, dikeringkan dan dimasak; bulgogi
[daging sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; cumi kering;
daging asap; daging atau ikan kalengan; daging kornet; daging masak; daging olahan asap; daging yang telah diawetkan
sebelumnya dan siap untuk dimasak; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; ekstrak daging; ekstrak daging sapi
panggang; fillet ikan; hidangan pembuka siap saji yang terutama terdiri dari daging lobster yang dicelupkan ke dalam adonan
dan digoreng; hidangan utama beku yang telah dikemas sebelumnya yang sebagian besar terdiri dari makanan laut; makanan
(hasil) laut, kalengan; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku terutama
terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan laut tempura; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari
kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang,
keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi,
makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju; makanan siap saji
terutama terdiri dari ayam; makanan siap saji terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang
diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; makanan siap saji terutama terdiri dari tahu; makanan yang
dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran kacangkacangan) atau sayur-sayuran; minyak dan lemak untuk makanan; minyak dan lemak untuk makanan, termasuk minyak sawit;
pangsit; pengganti telur; produk daging olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk makanan daging yang
diawetkan; produk olahan hasil laut dalam botolan; salad telur belanak; sosis daging; sosis yang diawetkan; susu, keju,
mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; telur ikan olahan; telur puyuh; telur yang diawetkan; telur, susu, dan produk susu;
tempura daging; tempura jamur; tempura telur; udang beku===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021040500
: 16/06/2021 14:08:07
:
: Aquissa Thahara Halim

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Rotela I No.5, Kota Tangerang Selatan, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: DIRUMAH AJA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Kuning
: 35
: ===Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan
untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan
pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi,
gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto,
cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat
makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak
komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam,
mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan
cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan
karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang
terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang
tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat
bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang
gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; jasa pengadaan, untuk manfaat pihak lain, berbagai barang-barang
(tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barangbarang tersebut di outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan toko serba ada; jasa ritel supermarket dan toko serba ada
(departmental store); layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store
yang berkaitan dengan makanan dan minuman; supermarket===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040501
: 16/06/2021 14:08:09
:
: Johanes Salikin

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Sunter Mas Barat 3 H 7 No 21 RT/RW 019/008 Kelurahan Sunter Jaya , Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Dedi Sutanto S.H.,M.H.,CLA
: Jalan Palem Ratu IX No. 8 RT. 007 RW. 003 Desa Bencongan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: menimize
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru ; Kuning ; Putih
: 16
: ===Kertas Jepang; barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; barang-barang dari kertas; dekorasi pesta dari kertas;
kantong dari kertas atau plastik; karya seni dari kertas atau karton; karya seni kardus; karya seni kertas; kertas koran; kertas
pembungkus; kertas pencetak foto; kertas serat kayu; kertas tempel; kotak hadiah dari kertas; papan iklan tercetak dari kertas;
stok tiket [kertas cetak]; tanda untuk tujuan iklan dan tampilan dari kertas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040502
: 16/06/2021 14:09:40
:
: Jelita Widawati

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Kutabumi 5 Blok F 2 No. 8 RT: 008 RW: 018, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

740

540 Etiket

Halaman 470 dari 623

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Buwats Beauty
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink, Hijau, Coklat, dan Hitam
: 3
: ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat,
tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di
sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim mata;
Maker wajah (Kosmetik); Masker Wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori;
Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Pembersih
wajah (kosmetik); Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Produk
perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan
tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair,
bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner
(pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Serum kecantikan (kosmetik); Zat pelembab, yaitu,
krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah,
kosmetik dan mandi; deodoran untuk perawatan tubuh; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; kit wewanginan
khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan
penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut,
deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair,
gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; lotion untuk
perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; masker kecantikan wajah; masker
kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker
pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit wajah; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah
[kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah
smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias
wajah, pembersih kosmetik; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk
perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun untuk perawatan tubuh; sediaan
kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersihan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab,
krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun
mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk
perawatan tubuh dan kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040503
: 16/06/2021 14:09:53
:
: JOKO PRATAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Camar Permai 7 No. 16, RT.003/RW.006, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, kuning, hitam.
: 41
: ===Balai musik; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan,

740

cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan
anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa persewaan gedung; Jasa persewaan ruangan
untuk pesta; Kebun binatang; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan konferensi, seminar dan
pameran; Penyediaan Empang Untuk Memancing; Penyediaan dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan (leisure);
Sekolah; fashion show (hiburan); hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung oleh grup rock; hiburan dalam sifat pertunjukan
langsung oleh band-band musik; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan multimedia, permainan, aplikasi perangkat
lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai, olahraga dan even olahraga,
layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; informasi rekreasi; jasa rekreasi; layanan rekreasi
keluarga; layanan hiburan klub malam; layanan karaoke; layanan kebun botani; layanan kemah liburan [hiburan]; layanan klub
kesehatan dan rekreasi; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan
pendidikan dan pengajaran; menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan fasilitas kasino [perjudian]; menyediakan fasilitas
kolam renang; menyediakan fasilitas renang; menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas
untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan budaya atau
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pendidikan; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan
pameran yang berhubungan dengan olah raga dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040504
: 16/06/2021 14:10:11
:
: PT INDOSIAR VISIUAL MANDIRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Damai No.11 Daan Mogot, Duri Kepa, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11510
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Restu Keluarga Leslar
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, merah muda, putih,
: 41
:
===Acara yang tidak dapat diunduh yang menampilkan program televisi dan dalam bentuk pendek serta gambar bergerak
dalam bentuk komedi, drama, berita, realitas, dan variasi konten; Distribusi [selain transportasi] program televisi; Hiburan
dalam bentuk serial televisi dan konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama,
berita, dan variasi; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar
bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial, dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk
produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk pendek yang masing-masing menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan
dan pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi;
Jasa hiburan, yaitu, jasa penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk
anak-anak dan orang dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik
lainnya, dimana program hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang
ditargetkan untuk anak-anak dan orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel
antropomorfisme dan karakter sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak
dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio,
kabel, satelit dan program internet; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel
bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop;
produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa hiburan,
yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit, media
audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita dan
informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang
menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu
telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan,
produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi, program
televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk
film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi
dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung
bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan
karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line melalui jaringan
elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer secara online;
penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi
animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film
bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park;
jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku
komik; Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio, program televisi, gambar
bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik,
informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi,
jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan panduan
interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia,
podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast yang berkelanjutan;
Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan
informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga,
music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi
elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan
konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang
kepentingan umum melalui internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan

740
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jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan, yaitu
penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi
interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan
tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan, yaitu,
penampilan langsung oleh bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet;
Layanan produksi program film, televisi dan radio; Layanan produksi program film, televisi, radio dan video; Layanan produksi
radio dan televisi; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran, penampilan karya seni
secara langsung maupun yang direkam; Mengorganisasi kontes bakat dan pertunjukan pemberian penghargaan musik dan
televisi; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten hiburan
multimedia; Menyediakan basis data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku
komik, dan publikasi; Menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-ondemand; Menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi,
ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Menyediakan informasi hiburan tentang program televisi yang
sedang berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film
dan konten hiburan multimedia; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung,
olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten
multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan
secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Penyediaan berita dan informasi di bidang
hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan nirkabel; Persiapan untuk program televisi; Produksi acara
televisi; Produksi dan distribusi program radio dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan
distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan
kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi
olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial
dan pertunjukan Internet menampilkan berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes permainan
elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan
dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi hiburan dalam bentuk seri
televisi; Produksi, presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi, sindikasi, penyediaan jaringan dan penyewaan program, acara
dan film televisi, film animasi dan rekaman suara dan video; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi dan penyewaan
rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program televisi, konten digital yang berkaitan
dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; Produksi,
siaran, rekaman, transmisi dan distribusi program televisi yang berkaitan dengan acara bulutangkis; Program hiburan yang
sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet, jaringan
komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, makanan,
keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan
kesejahteraan (wellness) terkini; distribusi konten digital asli yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas,
dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan
beberapa episode serial televisi online, situs web hiburan, dan outlet video-on-demand; distribusi program televisi; distribusi
program televisi ke sistem televisi kabel; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat
program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di
bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam
sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang varietas; hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan aksi
langsung; hiburan melalui siaran televisi nirkabel; hiburan radio dan televisi; hiburan radio dan televisi disediakan melalui
Internet; hiburan televisi; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui
televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara
online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; jasa hiburan berupa suatu serial televisi
yang sedang berlangsung yang tersedia melalui televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam bidang permainan
komputer; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video, program televisi, serial animasi, dan materi
multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi dan
produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program
multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui
layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program
multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan
komputer global; jasa hiburan, yaitu serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah
dan drama; jasa produksi program televisi, yaitu, menciptakan dan mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan suatu
serial televisi animasi; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database
online; jasa-jasa produksi film televisi; jasa-jasa produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi;
layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program
televisi berbasis realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang
olahraga; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia
yang tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi,
webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan televisi; layanan
pengeditan pasca-produksi di bidang video, pertunjukkan televisi dan film; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara
televisi, film, video, dan efek audio untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan rekaman audio,
film, video dan televisi; layanan studio film dan televisi; layanan studio televisi; memberikan informasi hiburan melalui televisi,
broadband, nirkabel, dan layanan on-line; memberikan informasi, daftar, dan berita mengenai pemrograman televisi dan
hiburan melalui situs web; memberikan peringkat usia untuk konten televisi, film, musik, video dan video game; memproduksi
dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi; menyediakan film dan program
televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat
diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui
televisi berbayar; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan hiburan melalui
televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet; menyediakan informasi online mengenai serial televisi yang
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sedang berlangsung di bidang fiksi ilmiah dan drama; menyediakan informasi secara online melalui jaringan nirkabel, internet,
dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan
musik; menyediakan klip video online yang tidak dapat diunduh dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video,
karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah dan serial televisi dramatis; menyediakan layanan hiburan radio dan
televisi; menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik;
menyediakan program televisi yang sedang berlangsung di bidang kepentingan umum; menyediakan program televisi, tidak
dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten
multimedia serta informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan situs
web yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program
televisi, video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa
saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan sumber interaktif dan panduan
pemrograman secara online pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan
dengan preferensi pemrograman pemirsa; pengeditan program televisi; pengoperasian peralatan video atau audio untuk
produksi program radio atau televisi; pengoperasian peralatan video dan audio untuk produksi program televisi; penulisan
skenario layar televisi; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia yang tidak
dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuai-permintaan; penyediaan film,
pertunjukan televisi dan kartun yang tidak dapat diunduh; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan
dan musik melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan klip video yang
tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau
berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan
multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan
multimedia melalui suatu situs web; penyediaan program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan
online; penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang
tidak dapat di download); penyediaan suatu serial program televisi online animasi; perekaman, produksi dan distribusi film,
rekaman video dan audio, program radio dan televisi; perekaman, produksi, dan distribusi film, video, dan rekaman audio,
program radio dan televisi; presentasi dari acara televisi dan radio; produksi acara permainan televisi; produksi acara-acara
olah raga untuk televisi dan radio; produksi dan distribusi (selain transportasi) video musik televisi; produksi dan distribusi
karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts),
untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik,
dan video musik; produksi dan distribusi program radio dan televisi; produksi dan distribusi program televisi; produksi dan
pengeditan program radio dan televisi; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan televisi; produksi dari
pertunjukan hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, katridge,
cakram laser, cakram komputer dan sarana elektronik; produksi film rekaman video dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan
atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau publisitas; produksi film televisi; produksi
film, dan program audiovisual dan televisi; produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, film video, program radio
dan televisi; produksi fitur televisi; produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi konten digital asli yang menampilkan
pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel
untuk digunakan dengan serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet
video-on-demand yang berkaitan; produksi pertunjukan televisi; produksi program pertunjukan, program radio dan televisi, film
selain untuk keperluan periklanan; produksi program radio dan televisi; produksi program radio dan televisi sindikasi; produksi
program radio dan televisi untuk Internet dan media lainnya; produksi program radio, televisi dan audio; produksi program
televisi; produksi program televisi kabel; produksi program televisi teks tertutup; produksi program televisi untuk disiarkan di
perangkat seluler; produksi program televisi untuk disiarkan di telepon seluler; produksi program televisi, televisi ponsel dan
radio; produksi program televisi, televisi seluler dan radio; produksi program-program televisi; produksi televisi, radio dan film;
program televisi yang sedang berlangsung dalam bidang permainan komputer; program televisi yang sedang berlangsung
yang menampilkan konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio,
rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; studio rekaman dan layanan studio televisi; teater, musik,
televisi, radio dan layanan hiburan film===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040505
: 16/06/2021 14:11:25
:
: M Thoriq Waro Tasbiah R

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kopo Cirangrang Gg. Rh. Sulaeman RT.06 RW.03 No.33 Kel. Margasuka Kec.
Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MATESWELL
: Teman Baik

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 18
: ===Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas sekolah, tas kulit

740

bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper, koper besar, tas
untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi, tas
perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian yaitu kumpulan koper
terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Tas selempang; Tas tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing
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besar, koper, dompet saku, dompet; dompet penyimpan kartu [dompet kecil]; tas berpergian; tas crossbody; tas kecil untuk
pria===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040506
: 16/06/2021 14:13:11
:
: Brooks Sports, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3400 Stone Way North, 5th Floor, Seattle, Washington 98103
: Nabila Am Badar S.H., LL.M.,
: Jl. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BROOKS on Path (Straight Edge Integrated Logo)
: BROOKS merupakan bagian dari nama pemohon / is a part of the applicant's name.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih / Black and White.
: 25
: ===Jaket-jaket; Sarung tangan musim dingin; Switer lengan panjang; Tutup kepala; alas kaki; atasan [pakaian]; bra; celana
ketat; celana panjang; celana pendek; jas hujan; kaos kaki panjang; pakaian; pelindung kaki (celana); rok; rompi; sarung
tangan; topi; visor (penutup kepala); visor (tutup kepala)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040507
: 16/06/2021 14:13:53
:
: PT. Jofin Perkasa Investama

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pembangunan III No. 14D, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10130
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Jofin Ecofibers + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Navy, Hijau Daun Tua, Hijau Daun Muda
: 40
: ===daur ulang tekstil; kain tekstil; pencetakan pola pada tekstil; tenun tekstil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021040508
: 16/06/2021 14:14:13
:
: pt manre nex ekspresi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl kasuari no 14, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: manre
: manre adalah akronim kata makanan dan resep

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ungu merah kuning hijau
: 35
: ===Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Penyajian barang pada media komunikasi

740

540 Etiket

untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
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pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa;
penyediaan pasar online untuk penjual barang
dan/atau jasa===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040509
: 16/06/2021 14:14:17
:
: PT. CIPTA ESENSI OPTIMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Graha Mampang Lt. 3 Suite 305, Jl. Mampang Prapatan Raya Kav. 100,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12760
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HEYMALE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 18, 3, 25
: ===Dompet; kulit imitasi; sabuk kulit; tas *===
===Sabun; Sampo; kosmetik; minyak rambut; minyak wangi; sediaan perawatan kulit===
===pakaian, alas kaki, tutup kepala===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040510
: 16/06/2021 14:15:05
:
: Juwariyah

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ds. Srowo RT 01 RW 01 Kec. Sidayu Kab. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur,
61153
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: J'SAN + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hitam, Kuning
: 30
: ===Kerupuk; Kerupuk bawang; kerupuk cumi; kerupuk ikan; kerupuk kepiting; kerupuk nasi; kerupuk telur ketam; kerupuk
udang; stick cumi (kerupuk); stick kerang (kerupuk)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040511
: 16/06/2021 14:15:16
:
: SYAFII

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Husni Thamrin No. 85 LK. II RT.000/RW.000 Kel. Pekan Binjai, Kec. Binjai Kota,
Kota Binjai, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: COPI-COPI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 30
: ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati;
Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras jepang; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras shirataki; Beras

740
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untuk bubur; Biskuit (manis atau gurih); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat; Biskuit
kering; Biskuit petit-beure; Biskuit petit-beurre; Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit selai kacang; Biskuit tipis kering; Biskuit
untuk menambah nafsu makan; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi
cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang
dilapisi cokelat rasa susu; Boba teh durian; Bolu Koja; Bolu Kojo; Bolu Paranggi; Bolu nanas; Brownies Coklat; Bubuk untuk
membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bumbu masak
(moto); Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu-bumbu masak dari tanaman; Chai masala / minuman teh yang dicampur
rempah; Cimi-Cimi (kue kering); Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Emping (kerupuk dari melinjo); Gula
kacang; Gula nira kelapa; Gula semut; Keripik Bawang; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar
gandum; Keripik produksi gandum; Keripik sereal; Kerupuk; Kerupuk Atom; Kerupuk Gendar; Kerupuk Ikan; Kerupuk Jengkol;
Kerupuk Kentang; Kerupuk Pecah Seribu; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk ikan dengan perasa; Kerupuk
jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Kerupuk sagu; Kerupuk udang aneka rasa; Kerupuk udang dengan rasa; Kopi Aceh;
Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi durian; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue
Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang
mengandung tempe; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Ladran (Kue Kering); Macchiato (minuman kopi yang dibuat
dengan mencampurkan espresso dengan susu); Makanan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung
terigu; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan yang mengandung tepung; Matcha / teh hijau dari jepang
[minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Mesis (gula-gula); Minuman Kopi Hawai; Minuman barbahan dasar teh
termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman
coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman teh dengan atau tanpa susu;
Ocha / teh jepang; Permen cokelat; Permen susu; Roti, sandwich, biskuit; Sahi (Teh); Saus (bumbu masak), saus salad; Saus
untuk memasak [bumbu masak]; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan berbahan dasar coklat; Snack Bar (Makanan);
Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan; Teh Oolong; Teh Tarik; Teh dan teh herbal; Teh daun kelor;
Teh daun sirsat; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Teh hijau jepang; Teh hitam
es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh serai; Tepung gula; Tepung kentucky; Tepung
peyek; Trufel coklat; Wafer (kue); Wafer (pie); Wafer sundae; adonan wafer; bahan makanan berbahan dasar sereal, beras
dan gandum yang diekstrusi; beras analog; beras analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras
ketan; beras merah; beras plumula untuk makanan; beras putih; beras sekam; bihun coklat; biji kopi yang dilapisi cokelat;
biskuit; biskuit asin; biskuit bawang; biskuit bebas gluten; biskuit buttermilk; biskuit gula; biskuit gurih; biskuit malt; biskuit
manis; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee; biskuit mentega kecil; biskuit rasa keju; biskuit untuk
keju; biskuit yang tidak manis; biskuit-biskuit; bubuk coklat; bubuk teh instan; bumbu masak; campuran kopi; campuran
makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; campuran untuk membuat teh; campuran untuk membuat teh
chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha; cangkir wafer yang dapat dimakan;
cokelat yang mengandung susu; coklat; coklat batangan diisi; coklat bebas susu; coklat diisi; coklat hitam; coklat mousses;
coklat panas; coklat pasta; coklat setengah manis; coklat, permen dan hadiah biskuit menghambat; daun teh; dekorasi wafer
yang dapat dimakan untuk kue; es kopi; es teh; fa gao [kue bolu kukus]; gula; gula almond; gula aren; gula cair; gula karamel;
gula kayu manis; gula kelapa; gula kristal putih; gula madu herbal; gula maple; gula mentah; gula merah; gula muscovado;
gula tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila; gula, madu, sirup; hardtack [biskuit]; irisan kue [kue kering]; irisan pai
[kue kering]; kantong teh; kasutera [kue bolu Jepang]; kerang kue kering; keripik [produk sereal]; keripik berbahan dasar bijibijian; keripik camilan sereal instan; keripik gandum utuh; keripik jagung; keripik kacang (gula-gula); keripik nasi; keripik taco;
keripik tortilla; keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang; kerupuk; kerupuk cumi; kerupuk getas cumi;
kerupuk getas ikan; kerupuk getas udang; kerupuk graham; kerupuk ikan; kerupuk kepiting; kerupuk nasi; kerupuk opak;
kerupuk rambak; kerupuk singkong; kerupuk stik cumi; kerupuk stik ikan; kerupuk telur ketam; kerupuk udang; koji [beras malt
fermentasi]; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi giling;
kopi susu instan; krim-krim coklat; kue basah; kue beras; kue bolu; kue coklat; kue kering beku; kue kering berbasis bawang
dayak; kue kering kastengel; kue wafer berlapis cokelat; kukis (kue kering); makanan olahan berbahan dasar sereal untuk
sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan
berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar gandum (makanan batang); makanan ringan berbahan dasar
sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan berbasis sereal; makaroni [kue kering];
mangkuk wafer yang dapat dimakan; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan
dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi
perisa jus buah atau jus sayuran; minuman biji kopi; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman kopi;
minuman teh; minuman teh boba; mugi-cha [teh barley panggang]; nachos [keripik tortilla]; perasa kopi; permen; permen
coklat; permen nougat; permen rasa mint; produk-produk kopi; rugelach [kue kering]; saus coklat; sediaan minuman kopi;
sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; senbei
[kerupuk nasi]; shortbread biskuit; sopapillas [kue kering goreng]; souffle coklat; spiced cookies (kue kering); sponge fingers
[biskuit]; stick cumi (kerupuk); stick kerang (kerupuk); teh; teh abu-abu earl; teh acanthopanax; teh atau kakao; teh barley; teh
barley yang dipanggang; teh beraroma; teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai; teh coca; teh fieldmint;
teh ginseng merah; teh goji berry; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh
kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh lengkeng; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh pelangsing;
teh peppermint; teh putih; teh rooibos; teh rosella; teh rosemary; teh rumput hijau; teh sage; teh sitrun; teh spearmint; teh
susu; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; tepung beras; tepung dan sediaan terbuat dari
sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung gandum; tepung kacang; tepung kacang hijau;
tepung kentang *; tepung kue; tepung quinoa; tepung roti; tepung roti coklat; tepung serbaguna; tepung tapioka; tepung terigu;
wafer; wafer es krim; wafer gulung [cookies]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040512
: 16/06/2021 14:17:07
:
: PT. CIPTA ESENSI OPTIMA

540 Etiket

: Gedung Graha Mampang Lt. 3 Suite 305, Jl. Mampang Prapatan Raya Kav. 100,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12760

Halaman 477 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EXMOOD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 3
: ===minyak wangi; parfum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040513
: 16/06/2021 14:17:35
:
: EFENDI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jembatan Dua Raya No. 8B, Rt.002/02, Pejagalan, Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FRIEND
: FRIEND = KAWAN, TEMAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH, BIRU, KUNING, HITAM
: 21
: ===Barang-barang sikat; Baskom; Gayung; Gentong; Kemoceng; Kendi; Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan
rumah tangga; sisir; cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang;
piring; wadah sikat gigi; spons mandi; toilet kecil untuk anak-anak, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan
dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Nampan untuk keperluan rumah tangga; Sapu
Duk (Sapu Ijuk); Sediaan bahan pembuat sikat; Serit (Sisir Rambut); Sikat gigi, peralatan dan perkakas untuk kebersihan dan
perawatan gigi, lidah dan gusi; Sikat untuk keperluan pribadi; Sikat untuk membersihkan kaca pintu dan kaca jendela; Tempat
gula; Tempat sisir; baki untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam; baki untuk keperluan rumah tangga, dari logam;
botol; ceret teh, non-listrik; ceret, non-listrik; cetakan kue; dudukan sikat cukur; ember kamar mandi; ember plastik; gelas sikat
gigi; kepala pengganti untuk sikat gigi listrik; keranjang belanja anyaman untuk keperluan rumah tangga; keranjang belanja
genggam plastik untuk keperluan rumah tangga; keranjang belanja untuk keperluan rumah tangga; keranjang bunga;
keranjang cucian untuk keperluan rumah tangga; keranjang roti untuk keperluan rumah tangga; keranjang sampah; keranjang
untuk keperluan rumah tangga; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, bukan dari logam; keranjang untuk penggunaan
rumah tangga, dari logam; kuali; panci dan wajan untuk masak; panci masak, fondue set, peralatan pemanggang dan ceret
non-listrik; panci wajan; pemegang gelas sikat gigi; pemegang sikat toilet; peralatan masak [panci dan wajan]; perkakasperkakas dan alat--alat untuk membersihkan; pot bunga; rantang; saringan [peralatan rumah tangga]; saringan teh; saringan
untuk keperluan rumah tangga; saringan untuk penggunaan dapur; sendok sayur [peralatan meja makan]; set sikat toilet; sikat;
sikat bak mandi; sikat botol; sikat cuci; sikat cukur; sikat debu; sikat gigi; sikat gigi untuk anak-anak; sikat gigi untuk bayi; sikat
gosok; sikat lantai; sikat mandi; sikat pakaian; sikat pembersih pot; sikat pembersih wajah; sikat pencuci piring; sikat rambut;
sikat sayur; sikat sepatu; sikat toilet; sikat toilet dan wadahnya; sikat untuk alas kaki; sikat untuk keperluan rumah tangga; sikat
untuk membersihkan untuk keperluan rumah tangga; teko; tempat sikat gigi; tempat sabun; tempat sampah; tempat sampah
untuk keperluan rumah tangga; termos nasi; tudung saji; tusuk gigi, tempat sikat gigi dan tempat tusuk gigi, bukan terbuat dari
logam, benang gigi, peralatan keperluan kamar mandi; vas bunga; wadah sikat gigi; wajan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040514
: 16/06/2021 14:18:17
:
: CV. MULTI TEKNIK MANDIRI PERKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Eretan Kulon Kebon 1 RT 005 RW 006 Ds. Eretan Kulon, Kec. Kandanghaur
, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, 45254
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: POLYFON
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Biru, Hitam
: 19

740

540 Etiket

Halaman 478 dari 623

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Lis plafon polystyrene; Plafon PVC; lis plafon pvc===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021040515
: 16/06/2021 14:19:18
:
: PT SAM KONSULTAN LEGAL

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Griya Upakara, Jl. Cikini IV No.10 Unit 3A, Cikini, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, 10330
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GREENPERMIT.ID + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hijau, Kuning, Hitam, Putih
: 35
: ===Aktivitas konsultasi manajemen; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis;
Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan (merger) dan pengambilalihan
(acquisitions) bisnis; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Konsultan Pajak; Konsultasi bisnis, informasi
atau penyelidikan; Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan pra sarana bagi
kegiatan UMKM; Layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian usaha; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi
di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare dan
pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; informasi dan konsultasi manajemen bisnis;
jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi
pemasaran bisnis; jasa konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis dan manajemen
personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa
manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan konsultasi
bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan
konsultasi operasional atas dasar analisa data===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040516
: 16/06/2021 14:20:14
:
: KARTONO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tanjung I Blok A No. 4, Taman Century 2, Kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi
Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, putih
: 19
: ===Deck Lantai terbuat dari PVC untuk bangunan; Jendela PVC; Membran atap PVC; Panel dinding plastik; Pintu PVC; Pipa
HDPE (High density polyethylene); Pipa PP (polypropylene); Pipa PPR (PolyPropylene Random); Pipa PVC (Polivinil klorida);
Pipa Plastik; Pipa talang bukan dari logam; Plafon PVC; Plafon-plafon yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang
terbuat dari PVC; Talang air non logam; Talang jalan (selokan) bukan dari logam; braket, bukan dari logam, untuk talang;
dinding pvc; kusen PVC; lis plafon pvc; talang atap, bukan dari logam; talang hujan, bukan dari logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021040517
: 16/06/2021 14:21:06
:
: Dany Setiyo Iswanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BTN Cijujung Permai Blok U No. 18, Rt. 006/Rw. 011, Kel. Cijujung, Kec. Sukaraja,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16710
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: BABYSICAL FOR DAILY

540 Etiket

Halaman 479 dari 623

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua & Krem
: 25
: ===Kaos kaki bayi; Sarung tangan bayi; celana bayi [pakaian]; celana dalam untuk bayi; celana panjang untuk bayi; celana
pendek bayi; gaun bayi; kaos oblong bayi; pakaian dalam untuk bayi; pakaian tidur untuk bayi; pakaian untuk bayi; piyama
bayi; sandal bayi; sepatu untuk bayi; sweater bayi; topi untuk bayi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040518
: 16/06/2021 14:21:22
:
: AVONTAN TEGUH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JEMBATAN III NO. 38 BLOK C. 17 RT. 014 -RW. 012. KEL. PENJARINGAN - KEC.
PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HALNA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, biru, merah, coklat, hitam, putih
: 29
: ===agar-agar siap saji; agar-agar*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040519
: 16/06/2021 14:21:38
:
: PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GEDUNG MNC FINANCIAL CENTER LANTAI 8, JL. KEBON SIRIH NO. 21-27,
MENTENG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10340
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MotionTransfer
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih; Biru; Ungu
: 9
: ===Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk telepon seluler; Aplikasi telepon genggam untuk kebutuhan transaksi
perbankan; Dompet elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran; Dompet elektronik yang dapat
diunduh; Perangkat lunak komputer dan aplikasi telepon genggam yang mengizinkan pelanggan (pengguna) untuk
mengakses rekening bank dan bertransaksi; Perangkat lunak untuk informasi kredit pribadi terkait dengan keuangan; Peranti
lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; Peranti
lunak untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan cara elektronik; aplikasi (perangkat lunak) yang dapat
diunduh untuk telepon pintar; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan
elektronik; aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelian/
pembayaran; aplikasi pengaturan keuangan; aplikasi perangkat lunak untuk produk perbankan melalui fasilitas pesan singkat
(SMS); aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan
elektronik, mobile dan online; aplikasi piranti lunak komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol dan tablet,
yaitu piranti lunak yang digunakan untuk menyimpan dan menarik dana dari rekening bank, rekening kartu kredit, rekening
kartu debit, transfer dana, melakukan transaksi, dan melihat informasi rekening bank; aplikasi seluler; aplikasi seluler untuk
perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; kartu-kartu bersandi dan magnetik untuk digunakan dalam pengiriman
dana secara elektronik dan untuk transaksi-transaksi keuangan pada umumnya; komputer yang bisa dipakai, smartphone,
monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan
telekomunikasi, perangkat perangkat komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat komunikasi elektronik digital
semua untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan untuk memungkinkan pelanggan mengakses
informasi keuangan dan rekening bank dan untuk melakukan transaksi bisnis bank; perangkat lunak aplikasi untuk
smartphone; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam kaitannya dengan layanan
keuangan, transaksi keuangan, perdagangan elektronik, pembayaran elektronik, penukaran mata uang asing, layanan
perdagangan dan broker dan layanan konsultasi investasi; perangkat lunak komputer untuk perbankan, keuangan,
peminjaman dan pembayaran; perangkat lunak untuk mengakses jasa-jasa perbankan dan keuangan melalui jaringan
komputer global; perangkat lunak untuk menyediakan sebuah platform keuangan elektronik yang memfasilitasi transaksi
pembayaran dan transaksi keuangan melalui sebuah jaringan komputer; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam sifat
aplikasi mobile untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui ACH, kartu kredit, kartu debit,

740

Halaman 480 dari 623

kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak
dan online; perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis
pembayaran dan transaksi hutang; perangkat lunak yang mampu menyediakan fasilitas perbankan, finansial dan
pembayaran===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040520
: 16/06/2021 14:22:16
:
: PT. VIMA MULIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Pasegan - Petungasri, Pandaan, Kabupaten Pasuruan., Jawa Timur
: Jadisastra S.H.
: Rukan CITTA GRAHA blok 1/J Lt. 4 Jl. Panjang No. 26 Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: sakura + lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru muda, biru, merah, coklat tua, coklat muda, kuning, hitam.
: 10
: ===Botol susu dengan sendok integral; Dot botol susu; Dot makan bayi; Dot untuk bayi; Dot untuk memberi makan bayi;
Gelang untuk digigit bayi yang sedang tumbuh giginya; Kantong Plastik Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Klip pengaman untuk
dot bayi; PERLAK BAYI; Pembersih lidah; SIKAT MULUT DAN BAYI; Wadah Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Wadah untuk
memberi obat; botol bayi; botol penyimpanan ASI; botol susu; cover untuk botol susu; dot untuk botol bayi; empeng gigi;
pemijat karet untuk bayi; penjepit untuk botol bayi; pispot untuk pasien yang terbaring sakit; puting susu / pentil untuk botol
bayi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040521
: 16/06/2021 14:22:37
:
: PT. Mantap Bersama Sukses

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: APL Tower Central Park Lantai 7 Jalan S Parman Kavling 28, Kelurahan Tanjung
Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AN CO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Huruf AN berwarna putih dengan list berwarna kuning, huruf CO berwarna merah dengan list berwarna kuning
: 3
: ===obat kumur dan obat kumur tanpa obat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040522
: 16/06/2021 14:22:54
:
: HONG CONG WEI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 123 Yingjing East Road Yinglin Town, Jinjiang City, Fujian, Province China
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Hitam, Kuning, Ungu, Pink
: 21
: ===Baskom; Gayung; Gelas; Kemoceng; Kotak makanan; Kuas untuk kosmetik; Panci keramik bertangkai; Parutan (alat

740

540 Etiket

rumah tangga); Pemotong/pisau biskuit/kue kecil; Pencabut tutup botol; Piring; Ringkok (Mangkok); Sapu dinding; Sapu lantai;
Saringan Kopi, bukan listrik; Sarung tangan untuk memasak; Sarung tangan untuk menggosok; Sendok kue tart; Sendok
pemoles untuk keperluan dapur; Sendok-sendok masak; Serok penggorengan; Sikat untuk membersihkan kaca pintu dan

Halaman 481 dari 623

kaca jendela; Tatakan Kue; Tempat gula; Tempat tisu kamar mandi; Tempat/wadah sayur; Tutup gelas; bola lampu baster;
botol vakum; botol-botol plastik; cangkir; cetakan kue; ember plastik; gantungan baju pengeringan; juicer jeruk; kabaret
[nampan]; kain pembersih [lap]; keranjang cucian untuk keperluan rumah tangga; kotak kue plastik untuk keperluan rumah
tangga; kotak makan siang; kotak sabun; kuali; kuas *; kuas bibir; kuas file; kuas untuk digunakan dalam pewarnaan rambut;
mug; nampan makan; panci; panci bergagang; panci bertekanan uap; panci dari timah; panci susu; panggangan [peralatan
memasak]; parut keju; parut keju untuk keperluan rumah tangga; pembuka botol; penghancur es, non-listrik; pengocok telur,
non-listrik; penutup makanan; piring kue; piring, bukan dari logam mulia; pot bunga; rantang; sapu; saringan teh; saringan
untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan cuci mobil; sarung tangan karet sekali pakai untuk keperluan rumah tangga;
sedotan untuk minum; sendok es; sendok kopi untuk keperluan rumah tangga; sikat; sikat bak mandi; sikat botol; sikat lantai;
sikat toilet; sikat untuk keperluan rumah tangga; sisir rambut; stoples kue; stoples permen; talenan dari plastik; talenan untuk
dapur; teko; tempat sikat gigi; tempat kue; tempat lilin; tempat roti; tempat sabun; tempat sampah; tempat tissue; tempat tusuk
gigi; toples; tudung saji; tusuk gigi; wadah penyimpanan untuk rumah tangga dari plastik; wajan; wol baja untuk
membersihkan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040523
: 16/06/2021 14:22:58
:
: Johanes Salikin

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Sunter Mas Barat 3 H 7 No 21 RT/RW 019/008 Kelurahan Sunter Jaya , Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Dedi Sutanto S.H.,M.H.,CLA
: Jalan Palem Ratu IX No. 8 RT. 007 RW. 003 Desa Bencongan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: menimize
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru ; Kuning ; Putih
: 20
: ===Patung kayu; Patung plastik; Patung plester; Patung-patung yang terbuat dari kayu; arca (patung-patung) dari kayu, lilin,
plester atau plastik; karya seni dari kayu, lilin, plester atau plastik; karya seni yang terbuat dari ambar; karya seni yang terbuat
dari kayu; karya seni yang terbuat dari lilin; karya seni yang terbuat dari plastik; karya seni yang terbuat dari plester; ornamen
[patung] terbuat dari kayu; ornamen [patung] terbuat dari lilin; ornamen [patung] terbuat dari plastik; ornamen [patung] terbuat
dari plester; patung ambar; patung desktop yang terbuat dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; patung gading;
patung kayu; patung kayu, lilin, plester atau plastik; patung lilin; patung religi dari kayu, lilin, plester atau plastik; patung resin;
patung tulang; patung tulang atau gading; patung yang terbuat dari plastik; patung, patung dan karya seni atau kayu, lilin,
plester atau plastik; patung-patung [patung] dari tulang atau gading; patung-patung dari kayu, lilin, plester atau plastik; patungpatung kayu; patung-patung lilin; patung-patung plastik; patung-patung plester; patung-patung resin cor dingin; patung-patung
tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; patung-patung yang terbuat dari plester===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040524
: 16/06/2021 14:24:37
:
: PT KAWAN DIGITAL SEJAHTERA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 18 Office Park Building, 12th Floor Unit A & H, Jalan TB Simatupang Kav. 18, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WebThru
:

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: - Gold"t: #e5bb3f
- Putih"t: #ffffff
- Hitam"t: #000000
: 35
: ===Pengoptimalan situs web; iklan situs web bisnis; layanan berlangganan ke server komputer, database, situs web, dan
sumber daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, dan data
besar; layanan bisnis yang berkaitan dengan bidang analisis data dan data besar; memberikan informasi pemasaran melalui
situs web; menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan
memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs
web (websites) untuk orang lain; penyediaan informasi bisnis melalui situs web===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040525
: 16/06/2021 14:25:03
:
: AVONTAN TEGUH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JEMBATAN III NO. 38 BLOK C. 17 RT. 014 -RW. 012. KEL. PENJARINGAN - KEC.
PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HALNA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, biru, merah, coklat, hitam, putih
: 16
: ===bahan plastik untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik PE; kantong plastik PP; kertas untuk pembungkus dan
pengemasan; pembungkus plastik; stiker===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040526
: 16/06/2021 14:25:16
:
: PT. Acitek Digital Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kesehatan No. 60 O-P, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Nabila Am Badar S.H., LL.M.,
: Jl. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NOI + Device
: NOI merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 3
: ===Bedak padat untuk wajah; Eyeliner; Krim pelembab; Losion susu untuk membersihkan wajah; Perona Pipi; Spray wajah
(kosmetik); Toner; krim matahari; lipstik; losion untuk tubuh; parfum; pembersih wajah; pensil alis; penyegar tubuh dengan
cara disemprot; perona mata; sabun mandi; sabun wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040527
: 16/06/2021 14:25:47
:
: REGITA DIANA CHRYSTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Mertangga No. 022 RT.004 RW.001, Jetis, Nusawungu, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah , Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, 53283
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Emas, Putih
: 3
: ===Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan
rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Krim rambut; Pewarna dan cat rambut; Produk penataan rambut; Produk perawatan
kecantikan; Vitamin rambut; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; masker rambut; produk dan sediaan
untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays);
produk perawatan untuk melindungi rambut; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik,
shampoo, shampoo kering; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan penataan rambut; sediaan untuk
membersihkan, merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk pembersihan, perawatan
dan perawatan rambut; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; serum rambut; tonik rambut; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040528
: 16/06/2021 14:25:52
:
: TOMMY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tambora I No. 31, RT/RW: 009/002, Kel. Tambora, Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11220
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TERMOZ
: Singkatan dari Telur dan Mozarella

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 29
: ===Telur; keju; mozzarella (dalam bentuk) batangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040529
: 16/06/2021 14:26:12
:
: Hendri, SE

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pondok Blimbing Indah D 1 / 06, Kota Malang, Jawa Timur, 65126
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: sanfelo furniture & decor
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua dan Putih
: 20
: ===bangku kecil; bangku kerja; furnitur anak-anak; kursi [kursi]; kursi santai; meja kerja; meja tulis; peti kayu; peti laci; peti
untuk mainan; rak kayu [perabot]; rak pakaian [perabot]; rak penyimpanan; tempat penyimpanan, bukan dari logam; wadah
penyimpanan, bukan dari logam; workstation memiliki permukaan kerja multi guna untuk digunakan dalam berbagai
bidang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040531
: 16/06/2021 14:31:37
:
: CV. WALATRA HERBAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tamansari Gn. Kanyere, Kel. Mulyasari, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa
Barat, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46191
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WALATRA ZEDORIL-7
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau, Putih
: 5
: ===obat herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040532
: 16/06/2021 14:32:30
:
: AVONTAN TEGUH

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: JEMBATAN III NO. 38 BLOK C. 17 RT. 014 -RW. 012. KEL. PENJARINGAN - KEC.
PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Halaman 484 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HALNA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU PUTIH
: 21
: ===Barang pecah belah; Gelas; Kristal (Barang pecah belah); botol; cangkir; cetakan coklat; cetakan kue; cetakan puding;
peralatan dan wadah untuk keperluan rumah tangga dan dapur; peralatan makan untuk bayi dan anak-anak, selain pisau,
garpu dan sendok, dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok, dari logam mulia; peralatan masak dan
peralatan makan, kecuali garpu, pisau, dan sendok; piring; sendok saji; talenan dari balok kayu [peralatan]; teko; wadah untuk
keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040534
: 16/06/2021 14:33:18
:
: Johanes Salikin

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Sunter Mas Barat 3 H 7 No 21 RT/RW 019/008 Kelurahan Sunter Jaya , Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Dedi Sutanto S.H.,M.H.,CLA
: Jalan Palem Ratu IX No. 8 RT. 007 RW. 003 Desa Bencongan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: menimize
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru ; Kuning ; Putih
: 21
: ===Gerabah; karya seni dari porselen, gerabah atau gelas; karya seni dari porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca;
karya seni dari porselen, terakota atau kaca; karya seni terra-cotta; karya seni yang terbuat dari china; karya seni yang terbuat
dari kaca; karya seni yang terbuat dari keramik; karya seni yang terbuat dari kristal; karya seni yang terbuat dari porselen;
karya seni yang terbuat dari tembikar; patung, patung dan karya seni dari porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau
kaca===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D102021040535
: 16/06/2021 14:33:30
:
: PT. DUNIA WARNA MEGAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KAWASAN INDUSTRI NGORO KAV. I/1 KEL.NGORO, KEC. NGORO,
MOJOKERTO, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VINATA PAINT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT, HITAM, BIRU, PUTIH, KUNING
: 2
: ===Bahan perekat cat, Sediaan pengikat untuk cat; Cat; Cat Aluminium; Cat anti kerak; cat asbes; cat besi; cat dasar; cat
keramik; cat tahan air; cat tahan api; cat tembok; pengencer cat; pengental untuk cat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040536
: 16/06/2021 14:33:54
:
: CV. WALATRA HERBAL

540 Etiket

: Jl. Tamansari Gunung Kanyere, Kel. Mulyasari, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya,
Jawa Barat, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46191

Halaman 485 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SEHAT WANITA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 5
: ===obat herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040537
: 16/06/2021 14:34:35
:
: IWAN SANTOSO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kawaluyaan Utama No. 7
, Kota Bandung, Jawa Barat, 40286
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YOFORIA CHUNK & CREAMY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 29
: ===Makanan penutup berbahan dasar susu; Sediaan-sediaan makanan berbahan dasar susu; Yoghurt===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040539
: 16/06/2021 14:37:08
:
: PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GEDUNG MNC FINANCIAL CENTER LANTAI 8, JL. KEBON SIRIH NO. 21-27,
MENTENG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10340
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MotionTransfer
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih; Biru; Ungu
: 36
: ===Jasa debit dan kredit rekening keuangan; Jasa pembayaran melalui uang elektronik secara online; Jasa perbankan; Kliring
dan rekonsiliasi transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global; Layanan administrasi pembayaran
melalui jaringan komunikasi global; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan keuangan
melalui jaringan komunikasi global, layanan moneter melalui jaringan komunikasi global, layanan transaksi elektronik
keuangan melalui jaringan komunikasi global, kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan
komunikasi global, layanan administrasi pembayaran melalui jaringan komunikasi global, layanan valuta asing elektronik,
layanan perantara keuangan, menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui jaringan
komunikasi global, menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar di gerai toko, layanan keuangan
untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa yang ditawarkan oleh orang lain, semua disediakan
melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik
melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik
untuk transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit dan transaksi cek elektronik semua melalui jaringan
komunikasi global, layanan keuangan, manajemen resiko keuangan, perencanaan keuangan, manajemen keuangan, layanan
investasi keuangan, analisis data keuangan, konsultasi keuangan, manajemen asset keuangan, layanan nasehat keuangan
yang berkaitan dengan perpajakan, menyediakan informasi keuangan, layanan transaksi keuangan, layanan konsultasi
strategi keuangan, layanan keuangan yang berkaitan dengan penyediaan dan penataan modal, layanan keuangan yang
berkaitan dengan manajemen keuangan, manajemen keuangan, mengatur hipotek dan pinjaman, layanan kredit dan
pinjaman, konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman, layanan pembiayaan dan pinjaman, angsuran pinjaman, jasa
pinjaman [pembiayaan], pinjaman terhadap keamanan, pinjaman hipotek, layanan pinjaman pribadi, penyediaan pinjaman
komersial, penyediaan pinjaman konsumen, penyediaan pinjaman industri, penyediaan fasilitas pinjaman dan kredit, pinjaman
bergulir, pinjaman sindikasi, asuransi, administrasi asuransi, nasehat asuransi, broker asuransi, konsultasi asuransi, layanan

740

Halaman 486 dari 623

manajemen asuransi, layanan reasuransi, perbankan, layanan perbankan elektronik, perbankan elektronik melalui jaringan
komputer global [internet banking], perbankan investasi, perbankan pedagang; perbankan on-line, layanan perbankan pribadi,
perbankan swasta, perbankan telepon, layanan perbankan yang berkaitan dengan setoran uang, layanan rekening bank,
memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan pembayaran
elektronik, layanan pemrosesan pembayaran, layanan dompet elektronik (layanan pembayaran), memfasilitasi pembayaran
elektronik melalui perangkat lunak, layanan uang elektronik, layanan pembayaran tagihan, peningkatan modal untuk akuisisi
dan merger bisnis; Layanan keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa yang ditawarkan
oleh orang lain, semua disediakan melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan yang disediakan dengan
menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan yang disediakan dengan
menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit dan
transaksi cek elektronik semua melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan, perbankan dan kredit; Layanan
pendaftaran kartu kredit, kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu debit, kartu pembayaran, kartu keuangan dan kartu
pembelian; Layanan perantara keuangan; Layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi global; Layanan
uang elektronik; Layanan valuta asing elektronik; Pengguna skema insentif terkait dengan penggunaan kartu kredit, kartu
biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu debit, kartu pembayaran, kartu keuangan dan kartu pembelian; Perbankan digital;
anjak piutang; jasa kartu kredit, mengolah dan mentransmisi tagihan dan pembayaran daripadanya, dan menyediakan
asuransi untuk transaksi keuangan; jasa keuangan; jasa keuangan dalam bentuk jasa pemrosesan tagihan dan pembayaran;
jasa keuangan disediakan dengan cara elektronik; jasa keuangan terkomputerisasi; jasa keuangan, yaitu, menyediakan kartu
kredit elektronik, kartu debit, kartu hadiah, dan kartu pembelian prabayar secara elektronik melalui internet, telepon seluler,
dan smart phone; jasa keuangan, yaitu, menyediakan transfer elektronik mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas;
jasa pengelolaan uang tunai (cash management) termasuk pelayanan anjungan tunai mandiri, termasuk penggantian uang
tunai, memelihara dan menjemput deposito, memproses, menghitung dan membungkus koin, memroses dan menghitung
mata uang kertas, jasa persiapan penggajian, penjualan tiket pertunjukan dan tiket lotre, pelayanan mesin pemberian ganti
rugi, jasa rekening cek, cek tunai, verifikasi deposito, pemrosesan night bag, pengkodean cek, konsolidasi dari uang bank
individu, pesanan penggantian cabang dan pesanan komersial, brankas virtual, penanganan penghasilan dari konvensi,
pameran, dan pertunjukan, distribusi tiket/kupon makanan, jasa menghitung persediaan dan akuntansi lainnya, jasa
penanganan uang tunai dan perubahan tagihan serta operasi moneter, jasa deposito uang tunai dan barang berharga,
persiapan laporan keuangan, jasa pengelolaan uang tunai dan penukaran uang, menyediakan dan memelihara brankas (drop
safes) untuk menerima mata uang dan penghasilan lainnya, jasa deposito uang tunai dan barang berharga, persiapan laporan
keuangan , jasa pengelolaan uang tunai dan penukaran uang, transfer dana elektronik, jasa yang berkaitan dengan
melindungi rahasia informasi perbankan, proses terintegrasi untuk pengelolaan uang tunai, menyeimbangkan dan
merekonsiliasi dana, memantau, menganalisis dan mengoptimalkan uang tunai, melacak dan mengelola deposito,
merekonsiliasi cek, menyediakan percepatan akses uang tunai; jasa penyedia informasi mengenai teknologi keuangan
(finacial technology) melalui portal situs web; jasa pialang efek; jasa pialang saham; jasa-jasa keuangan, yaitu layanan
pinjaman peer-to-peer (p2p lending); jasa-jasa keuangan, yaitu pinjaman secara online; jasa-jasa perbankan dan keuangan
secara online; layanan keuangan yang disediakan melalui Internet; layanan perantara keuangan; layanan perbankan
disediakan melalui telepon seluler; layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi selular yang dapat diunduh;
layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; layanan yang berkaitan dengan
mata uang Crypto, yaitu menyediakan informasi keuangan online, menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan
dan investasi melalui sarana elektronik, perdagangan mata uang real-time online, layanan keuangan terkomputerisasi,
perdagangan instrumen dan komoditas keuangan, layanan pertukaran saham elektronik, melakukan transaksi pertukaran
mata uang asing untuk pihak ketiga, melakukan transaksi keuangan online, transfer dana elektronik, layanan keuangan yang
disediakan dengan cara elektronik, pemberian petunjuk investasi, pialang investasi dan manajemen investasi, perdagangan
opsi sekuritas dan surat berharga berjangka pasar asing, manajemen aset dan portofolio, jasa penjualan perbankan dan
perbankan investasi, perdagangan berjangka, perdagangan saham dan obligasi, transaksi keuangan dan moneter, urusan
moneter, pialang online untuk perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan produk keuangan lainnya,
mengatur transaksi keuangan, layanan transfer dana elektronik dan pembayaran, transfer dana elektronik, pemrosesan
pembayaran elektronik, layanan transfer moneter, melakukan transaksi keuangan online, transaksi keuangan online,
menyediakan informasi keuangan dan asuransi online dari database komputer atau jaringan komunikasi global, layanan
pembayaran elektronik, menyediakan informasi dan petunjuk tentang manajemen keuangan, transfer dana untuk pembelian
barang melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan transaksi pembayaran, layanan perbankan terkait bisnis, menyediakan
informasi yang berkaitan dengan penerbitan voucher, penerbitan surat berharga yang dapat diperdagangkan, penerbitan
voucher dan token, penerbitan dan penebusan token, penerbitan voucher sebagai hadiah untuk loyalitas pelanggan;
perbankan komersial on-line; perbankan swasta===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040540
: 16/06/2021 14:37:15
:
: AVONTAN TEGUH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JEMBATAN III NO. 38 BLOK C. 17 RT. 014 -RW. 012. KEL. PENJARINGAN - KEC.
PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HALNA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: BIRU PUTIH
: 16

740

540 Etiket

Halaman 487 dari 623

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Kantong plastik HD; Kantong, tempat, foil dari kertas; Karung kertas untuk pembungkus; bahan plastik untuk kemasan;
bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus; film plastik untuk pembungkus; kantong belanja dari plastik;
kantong kertas berlapis; kantong kertas sampah; kantong kertas untuk pembungkus; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk penghilang
bau; kantong untuk alat tulis; kertas untuk pembungkus dan pengemasan; lapisan tipis plastik untuk pembungkus;
pembungkus plastik; stiker===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040541
: 16/06/2021 14:38:12
:
: CV. WALATRA HERBAL

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tamansari Gn. Kanyere, Kel. Mulyasari, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa
Barat, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46191
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAMULINPRO SEHAT SENDI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah
: 5
: ===obat herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 621-1, B dong, 201, Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea
: Erika Rosalin S.H., M.H.,
: PT. Abu Ghazaleh Intellectual Property Consulting and Training, The Mansion
Bougenville Tower Fontana Unit BF 27H2, Pademangan Timur, Jakarta Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KENNER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 3
: ===Krim wajah; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Serum untuk keperluan kosmetik; kosmetik; krim matahari; toner
untuk penggunaan kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040542
: 16/06/2021 14:39:16
:
: visuel Co., Ltd.

: DID2021040543
: 16/06/2021 14:39:17
:
: Erna Kurniawati

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Akim Kayat No.8 Kel. Karangturi Kec. Gresik Kab. Gresik , Kabupaten Gresik,
Jawa Timur, 61118
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, Krem, Merah
: 30
: ===Kue Choco Chip; Kue Gulung; Kue Lidah Kucing; Roti, kue pastry dan gula-gula; kue basah; kue kastangel; kue muffin;
kue nastar; kue potong; kue putri salju; kue semprit; kue sus; kukis (kue kering)===

740

Halaman 488 dari 623

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D102021040544
: 16/06/2021 14:39:55
:
: PT. DUNIA WARNA MEGAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KAWASAN INDUSTRI NGORO KAV. I/1 KEL.NGORO, KEC. NGORO,
MOJOKERTO, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DWM Dunia Warna Megah
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, COKLAT, BIRU, KUNING, PUTIH
: 2
: ===Bahan perekat cat, Sediaan pengikat untuk cat; Cat; Cat Aluminium; Cat anti kerak; Pengencer cat; cat asbes; cat besi;
cat dasar; cat keramik; cat tahan air; cat tahan api; cat tembok; pengental untuk cat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040545
: 16/06/2021 14:40:35
:
: PT Assessment Services Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: World Trade Center (WTC 5), Level 3A, Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31, Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: gotowork
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam putih
: 42
: ===jasa layanan aplikasi perangkat lunak yang menampilkan informasi tentang layanan rekrutmen, solusi kepegawaian dan
perencanaan karir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040546
: 16/06/2021 14:41:12
:
: CV. WALATRA HERBAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tamansari Gn. Kanyere, Kel. Mulyasari, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa
Barat, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46191
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PROPOLIS SM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Orange
: 5
: ===obat herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040547
: 16/06/2021 14:42:48
:
: PT. Titian Agung Sejahtera

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Pasar Pagi No. 49 Kel. Roa Malaka, Kec. Tambora Jakarta Barat, DKI Jakarta,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11230

Halaman 489 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: San Telmo - Sudestada
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Backgroun Putih, Font warna coklat
: 43
: ===Jasa bar; Kafetaria; Kantin; Kedai kopi; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Warung makan; katering makanan
dan minuman; katering makanan dan minuman untuk institusi; restoran swalayan; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040548
: 16/06/2021 14:43:36
:
: CV KARAHA GADING ANAK NAGARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Pasanggrahan Rt. 012/004 Desa Karya Mekar Kecamatan Cariu Kabupaten
Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16840
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RENAKU RENDANG NAGARIKU
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, MERAH, PUTIH, EMAS, HITAM, COKLAT
: 29
: ===Rendang Sapi; rendang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040549
: 16/06/2021 14:44:13
:
: PT MITRA MEDIKA SEJATI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MAHAR MARTANEGARA No. 166, RT 01/RW 12, Kota Cimahi, Jawa Barat,
40521
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kasih Bunda
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Hijau
: 44
: ===Dokter gigi; Jasa bedah plastik; Jasa fisioterapi; Jasa keperawatan; Jasa konsultasi kesehatan mengenai Ibu, bayi dan
anak-anak; Jasa perawatan kesehatan; Jasa-jasa dibidang evakuasi medis, pertolongan medis; Klinik medikal; Layanan
perawatan kesehatan; Rumah sakit umum; bantuan medis; bantuan medis darurat; fisioterapi [terapi fisik]; jasa-jasa dibidang
kedokteran dan kesehatan; kedokteran gigi; keperawatan, medis; konsultasi kejiwaan; konsultasi medis; layanan dokter;
layanan kedokteran gigi; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis; layanan konsultasi di bidang kesehatan; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan pemutihan gigi; layanan perawatan bedah; layanan rumah sakit;
melakukan pemeriksaan medis; operasi; operasi plastik; penyewaan peralatan medis; penyewaan peralatan medis dan
perawatan kesehatan; perawatan kesehatan; perawatan medis; rawat inap===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040550
: 16/06/2021 14:44:39
:
: CV. Mitra Juang Indonesia

540 Etiket

: Kebayoran Arcade 2 Blok B17. Jl. Boulevard, Bintaro Jaya, Pondok Jaya, Pondok
Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten

Halaman 490 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: interestED
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Kuning dan Putih
: 35
: ===jasa konsultasi manajemen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040551
: 16/06/2021 14:44:51
:
: CV. WALATRA HERBAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tamansari Gn. Kanyere, Kel. Mulyasari, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa
Barat, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46191
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KAPSUL OIL FIT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau, Putih
: 5
: ===obat herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040552
: 16/06/2021 14:48:25
:
: Johanes Salikin

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Sunter Mas Barat 3 H 7 No 21 RT/RW 019/008 Kelurahan Sunter Jaya , Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Dedi Sutanto S.H.,M.H.,CLA
: Jalan Palem Ratu IX No. 8 RT. 007 RW. 003 Desa Bencongan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: menimizer
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning ; Putih ; Hitam
: 9
: ===Kamera cetak digital; Kamera dengan perangkat lunak penditeksi; Kamera digital (SLR); Kamera panoramic; Kamera
untuk berbagai kegunaan; Kamera-kamera pemantau jaringan untuk pengawasan; alat perekam dan reproduksi suara; braket
untuk kamera; kamera digital; kamera digital untuk keperluan industri; kamera film; kamera foto untuk produksi instan gambar;
kamera mini; kamera tanpa cermin; kamera view yang memiliki multiframe; lensa sudut lebar untuk kamera; peralatan
reproduksi suara; sensor untuk kamera; tempat kamera; tripod untuk kamera===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021040553
: 16/06/2021 14:50:16
:
: Alex Oktobertus Pandapotan Gultom

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Danau Semayang No. 151, Sei Agul, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: siapjadiasn

740

540 Etiket

Halaman 491 dari 623

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih, Kuning
: 41
: ===Bimbingan belajar (bimbel); Jasa Pendidikan; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio, kabel,
satelit dan program internet; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyediaan ujian pendidikan; Ujian pendidikan
secara online; informasi pendidikan; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik,
konten multimedia, konten audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan
melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa penerbitan buku; konsultasi pendidikan; melakukan acara pendidikan;
melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; menyelenggarakan kursus
pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; penyebaran materi pendidikan; penyelenggaraan
konferensi pendidikan; penyelenggaraan seminar pendidikan; persiapan kursus dan ujian pendidikan; produksi materi
pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; publikasi buku dan majalah; publikasi buku elektronik, majalah dan
jurnal online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040554
: 16/06/2021 14:51:46
:
: JEFFRY WIKARSA

540 Etiket

: Jalan Kartini Raya No.56, RT.001 RW.009, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah
Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10750
: Dr. Heru Setiyono S.H.,M.H., CLA.
: Rukan Plaza Pacifik Blok A.4, No. 84, Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading,
Jakarta Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NEOREX & LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Muda, Hijau Muda dan Kuning.
: 3
: ===Pemutih ketiak; colognes, parfum dan kosmetik; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi;
parfum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040555
: 16/06/2021 14:52:36
:
: CV. WALATRA HERBAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tamansari Gn. Kanyere, Kel. Mulyasari, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa
Barat, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46191
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NATURAL OUD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat, Oranye
: 5
: ===obat herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2021040556
: 16/06/2021 14:53:44
:
: HARJONO SUTANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GREEN VILLE BLOK BS/12, RT/RW. 012/014, KEL. DURI KEPA, KEC. KEBON
JERUK, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Bambang Suwarno S.H.,
: Jalan Cilenggang Raya Ruko No 3 Serpong Serpong Kota Tangerang Selatan

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MAXIPERFECT SKIN CARE
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040557
: 16/06/2021 14:57:26
:
: KISINGER

540 Etiket

: Ruko Permata Ancol Blok L No. 18-19, Pademangan Barat, Pademangan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WARPART
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 35
: ===Dealer motor; Eceran dan grosir mobil-mobil bekas; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; Jasa
toko; Layanan dealer kendaraan; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil;
Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil; Layanan toko eceran
yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko grosir yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko
grosir yang menjual mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko ritel yang menampilkan
penjernih udara untuk kendaraan; Penyediaan pasar on-line untuk pembeli dan penjual barang dan jasa yang mana untuk
melayani sebagai perantara komersial dan promotor penjualan untuk penjual dan pembeli pihak ketiga barang dan jasa,
seperti, kendaraan darat.; TOKO SERBA ADA; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Toko
sparepart dan aksesoris kendaraan; iklan mobil untuk dijual melalui Internet; jasa agen penjualan yang menampilkan bagian
dan aksesoris untuk mobil; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa eceran atau grosiran terkait
dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil
pada situs web internet; jasa eceran atau grosiran untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa grosir yang berkaitan dengan
aksesoris mobil; jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli
mobil bekas secara online; jasa perniagaan yang melayani penjualan kendaraan bermotor; jasa ritel dan jasa eceran untuk
mobil; kompilasi informasi ke dalam basis data komputer, termasuk di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori
kendaraan; layanan eceran atau grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan eceran atau grosir untuk mobil; layanan
grosir untuk kendaraan; layanan grosir yang berkaitan dengan kendaraan; layanan iklan seluler di kendaraan; layanan
registrasi mobil; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel untuk kendaraan; layanan ritel yang berkaitan dengan
aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan kendaraan; layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan
bermotor; layanan ritel yang disediakan oleh suku cadang mobil dan toko aksesoris; layanan toko grosir menampilkan
kendaraan; layanan toko grosir online yang menampilkan kendaraan; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel
menampilkan kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; melakukan pameran dagang di bidang
mobil; memberikan informasi melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil; pelelangan kendaraan; pemasaran
kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; pengecer toko serba ada; penjualan eceran kendaraan bermotor
dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan spareparts kendaraan bermotor; publisitas, layanan promosi dan pemasaran
yang berkaitan dengan kendaraan; show room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; showroom penjualan kendaraan
bermotor; toko; toko grosir; toko online; toko spareparts dan akesoris kendaraan; toko-toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040558
: 16/06/2021 14:58:22
:
: CV. WALATRA HERBAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tamansari Gn. Kanyere, Kel. Mulyasari, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa
Barat, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46191
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LYCOZEIN SOFTGEL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Biru, Putih
: 5
: ===obat herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: JID2021040559
: 16/06/2021 15:00:57
:
: PT Assessment Services Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: World Trade Center (WTC 5), Level 3A, Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31, Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 496 dari 623

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: gotostudy
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 42
: ===jasa layanan aplikasi perangkat lunak yang menampilkan informasi tentang layanan rekrutmen, solusi kepegawaian dan
perencanaan karir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040560
: 16/06/2021 15:02:33
:
: KISINGER

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Permata Ancol Blok L No. 18-19, Pademangan Barat, Pademangan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WARPART
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 37
: ===Bengkel kendaraan pencucian kendaraan; Instalasi, perbaikan atau perawatan peralatan keamanan kendaraan; Jasa
merakit rangkaian suku cadang Kendaraan; Jasa pelumasan, perawatan dan perbaikan kendaraan; Jasa- jasa dibidang
bengkel kendaraan; Jasa-jasa di bidang bengkel kendaraan; Penyediaan informasi di bidang janji temu pemeliharaan otomotif;
Perakitan (instalasi) asesoris kendaraan; Perawatan, perbaikan dan pencucian kendaraan; Perbaikan dan pemeliharaan
stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik; Pusat layanan kendaraan untuk pengisian bahan bakar dan perawatan
kendaraan; bahan bakar gas hidrogen untuk kendaraan; bengkel kendaraan (perbaikan dan pemeliharaan); informasi
mengenai pemeliharaan mesin kendaraan; jasa bengkel kendaraan bermotor; jasa pengerjaan perlindungan cat kendaraan;
layanan garasi untuk pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor; layanan informasi dan konsultasi yang berkaitan
dengan perbaikan kendaraan; layanan pelapis dasar kendaraan; layanan penggantian oli untuk kendaraan; layanan pengisian
baterai untuk kendaraan bermotor; layanan pengisian ulang untuk kendaraan listrik; layanan perbaikan kendaraan darurat;
layanan perbaikan kendaraan pinggir jalan darurat; layanan perbaikan kerusakan kendaraan; memberikan informasi yang
berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan kendaraan bermotor roda dua; memberikan informasi yang berkaitan dengan
perbaikan kendaraan darat; mencuci dan membersihkan kendaraan; merakit kembali kendaraan darat yang ada dan bagian
strukturalnya menurut pesanan; pelapis kursi kendaraan; pelumasan kendaraan dengan lemak/gemuk; pemasangan grafik
dan pembungkus kendaraan; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sistem hidrolik untuk kendaraan; pembersihan
kendaraan; pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor dan pesawat terbang; pemeliharaan instalasi cuci kendaraan;
pemeliharaan kendaraan; pemolesan kendaraan; pengecatan kendaraan bermotor; pengecatan khusus kendaraan; pengisian
baterai kendaraan; penyempurnaan otomotif; penyetelan mesin untuk kendaraan bermotor; perawatan anti karat untuk
kendaraan; perawatan, servis dan perbaikan kendaraan; perbaikan as roda untuk kendaraan; perbaikan atau perawatan
kendaraan bermotor roda dua dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan batang penarik untuk
kendaraan; perbaikan dan pemeliharaan bagian dan badan sasis untuk kendaraan; perbaikan dan pemeliharaan kendaraan
bermotor dan bagiannya; perbaikan dan pemeliharaan kendaraan bermotor dan mesinnya; perbaikan dan pemeliharaan
kendaraan listrik; perbaikan dan pemeliharaan sistem pendingin kendaraan bermotor; perbaikan instalasi cuci kendaraan;
perbaikan kendaraan; perbaikan kendaraan darat; perbaikan kendaraan sebagai bagian dari layanan kerusakan kendaraan;
perbaikan kopling untuk kendaraan darat; perbaikan sistem rem untuk kendaraan; perbaikan sistem suspensi untuk
kendaraan; perincian kendaraan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021040561
: 16/06/2021 15:02:49
:
: NETTY POERNOMO

540 Etiket

: Jl. Puri Sentra Raya PS I/29,
Kel. Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60217
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COMMUNICATE EQUIP CONNECT + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ungu, merah, putih
: 41
: ===Jasa kursus; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Penyediaan fasilitas pengajaran; kursus bahasa; kursus
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pembelajaran jarak jauh; layanan bimbingan pengajaran bahasa; melakukan acara pendidikan; melakukan kursus pendidikan;
melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; memimpin kelas; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk
kaum muda dan orang dewasa; organisasi acara pendidikan; organisasi les bahasa; organisasi pameran untuk tujuan
pendidikan; penyediaan kursus bahasa; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh; sulih suara bahasa asing===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040562
: 16/06/2021 15:03:24
:
: ADI MURSID

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TERS H.UMAR RT. 006 RW. 005. KEL. PASIR IMPUN - KEC. MANDALAJATI,
Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ARALOUS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 18
: ===Ransel; Sabuk bahu untuk kantong; Tas olahraga; Tas pria; dompet; koper; koper berpergian; koper dan tas bepergian;
koper kecil; tas; tas bepergian; tas jinjing; tas jinjing belanjaan; tas jinjing dan ransel; tas jinjing serba guna; tas kulit sekolah
bersabuk; tas perjalanan; tas sekolah; tas selempang; tas wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040563
: 16/06/2021 15:03:49
:
: CV. WALATRA HERBAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tamansari Gn. Kanyere, Kel. Mulyasari, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa
Barat, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46191
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KELOREENA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih
: 5
: ===obat herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D222021040564
: 16/06/2021 15:05:14
:
: MOHAMMAD WILDAN YONAIZAR

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Reksobayan 12 Rt.010/Rw.003 Kel. Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota
Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55122
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Winder Baby
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Merah, Putih,
: 20
: ===Bangku beroda untuk membantu bayi berjalan; Boks atau ranjang tempat tidur bayi atau tempat main bayi; Box bayi;
Keset untuk bayi; Kursi bayi; Kursi duduk atau tidur bayi (rocker); Kursi duduk bayi; Matras duduk untuk bayi atau anak
bermain; Meja ganti untuk bayi; Panggung ganti bayi; Rak menjadi furnitur kamar bayi; Tatakan ganti untuk bayi; alat untuk
membantu bayi berjalan; bangku untuk bayi; bantal anti-roll untuk bayi; bantal dukungan kepala untuk bayi; bantal dukungan
untuk digunakan di tempat duduk bayi; bantal posisi kepala untuk bayi; bayi guling; bayi mengganti meja; boks berpagar
portabel untuk bermain bayi/anak kecil; boks untuk bayi; buaian berbentuk keranjang untuk bayi; buaian untuk bayi; buaian

740
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untuk jabang bayi; dipan untuk bayi; furnitur bayi; furnitur untuk bayi dan remaja; gerbang bayi; gerbang bayi dari logam;
gerbang keselamatan, bukan dari logam, untuk bayi, anak-anak, dan hewan peliharaan [perabot]; gerbang pengaman dari
logam untuk bayi, anak-anak, dan hewan peliharaan [perabot]; keranjang bayi; kursi disesuaikan untuk bayi; kursi goyang
untuk bayi; kursi mandi bayi portabel untuk digunakan di bak mandi; kursi mandi untuk bayi; kursi tinggi untuk bayi; mengubah
tikar bayi; mengubah tikar bayi portabel; pelindung bumper untuk boks bayi; platform ganti bayi yang terpasang di dinding;
playpens untuk bayi; tempat duduk dan tempat tidur untuk bayi yang dapat dinaik-turunkan serta dapat berayun-ayun yang
dilengkapi mainan gantung; tempat tidur bayi; tempat tidur untuk bayi; tikar untuk playpens bayi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040565
: 16/06/2021 15:05:42
:
: Dr. H. Jafar Sidik, SH., MH., M.Kn., FCBArb., FIIArb.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pasirkaliki Barat No. 28 RT. 005 RW.015, Kel. Sadang Serang Kec. Coblong, Kota
Bandung, Jawa Barat, 40133
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Probuana.com
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye, Jingga, Biru
: 38
: ===Layanan kantor berita untuk transmisi elektronik; Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Kompute; Pengiriman
Berita & Gambar Dengan Bantuan Komputer; jasa telekomunikasi; layanan kantor berita; layanan komputer, yaitu,
menyediakan basis data dengan fitur berita dan informasi bisnis, pengarsipan perusahaan bisnis, dan laporan bisnis untuk
penelitian hukum dan kepatuhan menyediakan akses ke database komputer elektronik online dengan fitur informasi sekuritas
melalui jaringan komputer global; layanan penyiaran video; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal
Internet; layanan transmisi suara; menyediakan akses ke web, surat dan portal berita; menyediakan akses terhadap berita,
berita terkini, dan informasi olahraga; menyediakan forum komunitas online bagi pengguna untuk berbagi dan menyiarkan
(stream) informasi, audio, video, berita yang nyata/sebenarnya (real-time news), konten hiburan, atau informasi, untuk
membentuk komunitas virtual, dan untuk terlibat dalam jejaring sosia; pengiriman berita; penyiaran dan streaming audio-visual,
multimedia, dan konten digital langsung dan direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel,
satelit dan jaringan komputer global, regional dan lokal, dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik dan
video musik; penyiaran video, penyiaran rekaman video yang menampilkan musik dan hiburan, program televisi, kartun, film,
berita, olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait segala jenis hiburan, melalui jaringan komputer global,
komputer, dan jaringan komunikasi lainnya;; siaran radio dan televisi; transmisi berita; transmisi berita dan informasi terkini;
transmisi berita elektronik; transmisi data elektronik dengan penyiaran video; transmisi radio dan televisi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040566
: 16/06/2021 15:07:23
:
: PT. ICTindo Mitra Solusi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Cipete Raya no. 91A, Cipete Selatan, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12410
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Semantis
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan berwarna hitam. Lukisan atau elemen ikon berwarna hijau toska
: 9
: ===Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transmisi informasi, data, dokumen, suara, dan gambar
melalui Internet secara elektronik; peralatan teknologi informasi; piranti lunak analisis bisnis yang mengumpulkan dan
menganalisa data untuk memfasilitasi pembuatan keputusan bisnis; piranti lunak komputer yang digunakan di dalam analisa
himpunan/kumpulan data yang besar; piranti lunak komputer yang menyediakan manajemen intelijen bisnis yang terintegrasi
pada saat yang sama dengan melakukan kombinasi informasi dari berbagai database; piranti lunak untuk mengakses,
mempertanyakan dan menganalisa informasi yang tersimpan di database dan gudang data; piranti lunak untuk transmisi data,
penyimpanan data, pengolahan data dan reproduksi data; piranti lunak yang digunakan untuk membaca dan mengevaluasi
konten yang berada pada jaringan komputer global, database dan/atau jaringan; piranti lunak yang melakukan otomatisasi
untuk proses yang tidak terstruktur, semi-terstruktur dan terstruktur atas informasi dan data yang tersimpan pada jaringan
komputer dan jaringan Internet===

740

Halaman 499 dari 623

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040567
: 16/06/2021 15:09:57
:
: CV. WALATRA HERBAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tamansari Gn. Kanyere, Kel. Mulyasari, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa
Barat, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46191
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KAPSUL GAMAT EMAS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye, Merah, Hijau, Putih
: 5
: ===obat herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040568
: 16/06/2021 15:09:58
:
: Johanes Salikin

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Sunter Mas Barat 3 H 7 No 21 RT/RW 019/008 Kelurahan Sunter Jaya , Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Dedi Sutanto S.H.,M.H.,CLA
: Jalan Palem Ratu IX No. 8 RT. 007 RW. 003 Desa Bencongan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: menimizer
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning ; Putih ; Kuning
: 41
: ===Menyediakan fasilitas untuk kegiatan fotografi; fotografi; fotografi potret; penyewaan kamera; penyewaan kamera
video===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021040569
: 16/06/2021 15:13:19
:
: JEFFRY WIKARSA

540 Etiket

: Jalan Kartini Raya No.56, RT.001 RW.009, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah
Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10750
: Dr. Heru Setiyono S.H.,M.H., CLA.
: Rukan Plaza Pacifik Blok A.4, No. 84, Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading,
Jakarta Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NEODOUREX & LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Muda, Hijau Muda, dan Kuning.
: 35
: ===Jasa eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade
rambut, lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian
dalam bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan,
krim tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Layanan agen eksporimpor di bidang kosmetik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan
toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak
esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko
ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Perdagangan besar kosmetik; Toko yang menjual
kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan toko ritel
online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; penjualan ritel dan grosir kosmetik===

Halaman 500 dari 623

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040570
: 16/06/2021 15:14:27
:
: CV. WALATRA HERBAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tamansari Gn. Kanyere, Kel. Mulyasari, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa
Barat, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46191
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AMBE CARE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Biru, Putih
: 5
: ===obat herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040571
: 16/06/2021 15:14:56
:
: PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GEDUNG MNC FINANCIAL CENTER LANTAI 8, JL. KEBON SIRIH NO. 21-27,
MENTENG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10340
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MotionPoints
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih; Biru; Ungu
: 9
: ===Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk telepon seluler; Aplikasi telepon genggam untuk kebutuhan transaksi
perbankan; Dompet elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran; Dompet elektronik yang dapat
diunduh; Perangkat lunak komputer dan aplikasi telepon genggam yang mengizinkan pelanggan (pengguna) untuk
mengakses rekening bank dan bertransaksi; Perangkat lunak untuk informasi kredit pribadi terkait dengan keuangan; Peranti
lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; Peranti
lunak untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan cara elektronik; aplikasi (perangkat lunak) yang dapat
diunduh untuk telepon pintar; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan
elektronik; aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelian/
pembayaran; aplikasi pengaturan keuangan; aplikasi perangkat lunak untuk produk perbankan melalui fasilitas pesan singkat
(SMS); aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan
elektronik, mobile dan online; aplikasi piranti lunak komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol dan tablet,
yaitu piranti lunak yang digunakan untuk menyimpan dan menarik dana dari rekening bank, rekening kartu kredit, rekening
kartu debit, transfer dana, melakukan transaksi, dan melihat informasi rekening bank; aplikasi seluler; aplikasi seluler untuk
perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; kartu-kartu bersandi dan magnetik untuk digunakan dalam pengiriman
dana secara elektronik dan untuk transaksi-transaksi keuangan pada umumnya; komputer yang bisa dipakai, smartphone,
monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan
telekomunikasi, perangkat perangkat komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat komunikasi elektronik digital
semua untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan untuk memungkinkan pelanggan mengakses
informasi keuangan dan rekening bank dan untuk melakukan transaksi bisnis bank; perangkat lunak aplikasi untuk
smartphone; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam kaitannya dengan layanan
keuangan, transaksi keuangan, perdagangan elektronik, pembayaran elektronik, penukaran mata uang asing, layanan
perdagangan dan broker dan layanan konsultasi investasi; perangkat lunak komputer untuk perbankan, keuangan,
peminjaman dan pembayaran; perangkat lunak untuk mengakses jasa-jasa perbankan dan keuangan melalui jaringan
komputer global; perangkat lunak untuk menyediakan sebuah platform keuangan elektronik yang memfasilitasi transaksi
pembayaran dan transaksi keuangan melalui sebuah jaringan komputer; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam sifat
aplikasi mobile untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui ACH, kartu kredit, kartu debit,
kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak
dan online; perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis
pembayaran dan transaksi hutang; perangkat lunak yang mampu menyediakan fasilitas perbankan, finansial dan
pembayaran===

740

Halaman 501 dari 623

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040572
: 16/06/2021 15:18:56
:
: RIFQI TALIB

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BADER GG. FLAMBOYAN, RT. 001/RW. 001, KEL. KALIREJO, KEC. BANGIL,
Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, 67153
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: THE FIT ZONE STORE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, dan merah
: 35
: ===Layanan ritel department store; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan kesehatan untuk digunakan sebagai
suplemen diet (dietary supplements); Layanan toko ritel online; Toko eceran yang menjual produk susu; layanan grosir untuk
suplemen makanan; layanan ritel untuk produk susu; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang
berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan toko grosir menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel
menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan suplemen makanan; layanan waralaba dan
ritel; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040573
: 16/06/2021 15:19:37
:
: PT. NINETY NINE DOTCO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: MY REPUBLIC PLAZA (D/H GREEN OFFICE PARK 6), WING A LANTAI DASAR
ZONA 6, JALAN GRAND BOULEVARD, JL. BSD GREEN OFFICE PARK, KEL.
SAMPORA, KEC. CISAUK, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HARI PROPERTI NASIONAL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, kuning, dan putih
: 41
: ===pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang
berhubungan dengan olah raga dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040574
: 16/06/2021 15:20:38
:
: Johanes Salikin

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Sunter Mas Barat 3 H 7 No 21 RT/RW 019/008 Kelurahan Sunter Jaya , Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Dedi Sutanto S.H.,M.H.,CLA
: Jalan Palem Ratu IX No. 8 RT. 007 RW. 003 Desa Bencongan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: menimizer
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam ; Kuning ; Putih
: 45
: ===Jasa Lisensi Waralaba; Jasa lisensi desain industri; Jasa lisensi domain; Jasa lisensi rahasia dagang; Layanan kekayaan

740

intelektual yaitu percetakan sertifikat kekayaan intelektual termasuk: sertifikat paten, sertifikat merek, surat
pencatatan ciptaan, sertifikat desain industri,
pencatatan perpanjangan merek, pencatatan
pengalihan hak, pencatatan lisensi; Lisensi data digital, gambar diam, gambar bergerak, audio dan teks; Pemberian lisensi
atas merek dagang; Penyedia layanan informasi, penasihat, dan konsultasi terkait lisensi, lisensi database, lisensi

Halaman 502 dari 623

penggunaan perangkat lunak komputer dan program komputer, lisensi perangkat lunak dan teknologi, autentikasi akses
internet, layanan autentikasi dan verifikasi pengguna; jasa konsultasi yang berkaitan dengan lisensi merek dagang; jasa lisensi
barang cetakan [layanan hukum]; jasa lisensi desain terdaftar [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan film
[layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan produksi audio [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan
dengan produksi televisi [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan produksi video [layanan hukum]; jasa lisensi
hak yang berkaitan dengan produksi, format dan program televisi, video dan radio [layanan hukum]; jasa lisensi paten dan
permohonan paten [layanan hukum]; jasa lisensi penelitian dan pengembangan [layanan hukum]; jasa lisensi program radio
dan televisi [layanan hukum]; lisensi hak kekayaan intelektual.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040575
: 16/06/2021 15:20:43
:
: Michael Henry Tatang, Eduardo Pratama Chang

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. H. Abdul Hamid II/53 A, RT.002/RW.003, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + poshgee
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Biru, Pink, Putih
: 18
: ===Tas-tas; perlengkapan pakaian kuda; tas *; tas anti air untuk olahraga air; tas berburu olahragawan; tas besar yang
digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas dan tas untuk pakaian olahraga; tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas
kecil untuk pria; tas olahraga; tas olahraga serba guna; tas pundak; tas tangan; tas untuk olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040576
: 16/06/2021 15:22:45
:
: PT. PUTRA PANGAN SEJATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Karangan Jaya, Babatan Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60227
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SANDANG PANGAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Merah, Hitam
: 35, 30
: ===toko===
===Kue; kerupuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040577
: 16/06/2021 15:26:12
:
: Michael Henry Tatang, Jessica Virginia

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. H. Abdul Hamid II/53 A, RT.002/RW.003, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + poshgee
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Biru, Pink, Putih
: 28
: ===Bola kriket, Tongkat pemukul permainan kriket, barang pelindung yang diperkuat untuk latihan kriket; tas olahraga yang
dirancang khusus untuk peralatan kriket; Bola, tee, dan penanda golf; Mainan air (selain alat bantu renang); Mesin latihan fisik;

740

Halaman 503 dari 623

Peralatan olah raga; Peralatan untuk latihan fisik; Peralatan untuk senam dan olahraga; Permainan, mainan, barang-barang
senam dan olahraga (kecuali pakaian, alas kaki dan matras), bantalan lutut (peralatan olahraga); barang-barang pelindung
(peralatan olahraga), bantalan sikut (peralatan olahraga), bantalan lutut (peralatan olahraga), pelindung tulang kering
(peralatan olahraga), pelindung tangan (peralatan olahraga); Tali senam; Tongkat golf, tas golf, pemukul golf, aksesoris golf,
yaitu, perlengkapan golf yang digunakan untuk memperbaiki lubang di tanah, pasak kecil untuk penopang bola golf, penanda
bola, penutup tas golf, penutup kepala tongkat golf, sarung tangan golf, tempat bola golf, karpet latihan permainan golf; alat
bantu renang; barang-barang senam dan olahraga; barbel; barbel untuk angkat berat; berlatih jaring untuk baseball; bisbol;
bola; bola basket; bola bowling; bola golf; bola karet; bola kebugaran; bola polo air ; bola rugby; bola tangan; bola tenis; bola
tenis meja; bola voli; catur; gol basket; grip band untuk raket bulutangkis; jaket renang; jaring basket; jaring bulu tangkis; jaring
tenis meja; jaring voli; kereta tas golf; kok; kok badminton; meja dan tongkat bilyar, rak dan bola; meja untuk tenis meja; papan
untuk basket; pengapung untuk berenang; peralatan bulutangkis, yaitu, kok dan peralatan bermain permainan bulutangkis;
peralatan golf; peralatan tenis; perlengkapan permainan voli, yang terdiri dari bola, jaring, garis lapangan dan peluit, dan
perlengkapan permainan polo air yang terdiri dari bola, jaring dan peluit; pin bowling; raket; raket tenis; raket tenis meja; ring
bola basket; sarung tangan bowling; sarung tinju; senar raket; sepak bola; setrika golf; tali yoga; target; tas disesuaikan untuk
bola bowling; tas disesuaikan untuk digunakan dengan peralatan olahraga; tas raket; tas troli untuk peralatan golf; tas yang
dirancang khusus untuk peralatan hoki; tas yang dirancang khusus untuk peralatan kriket; tas yang disesuaikan untuk alat
pemukul bisbol; tiang net bola voli; tongkat ski; yoga guling===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040578
: 16/06/2021 15:26:52
:
: STEVANUS CHRISTIAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Subaksari Gg. Suku-Suku 1 Berawa Villa 2, Banjar Tegalgun, Kel. Tibubeneng,
Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, Kabupaten Badung, Bali, 80361
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BEBEK BIRU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hijau, Oren
: 29
: ===daging, ikan, unggas dan binatang buruan; unggas, tidak hidup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040579
: 16/06/2021 15:27:13
:
: PT Mikha Karya Persada

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Paseban Raya No. 1D, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10440
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AnaRRa
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Parfum tubuh yang disemprotkan; Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi untuk pewangi
ruangan; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; air linen
beraroma; bahan parfum dan perasa/aroma; esensi mint [minyak esensial]; minyak esensial alami; minyak kasturi
[wewangian]; minyak peppermint [wewangian]; minyak untuk parfum dan aroma; minyak wangi; minyak wangi digunakan
untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum dan
air toilet; parfum untuk keperluan industri; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; produk wewangian; sachet
parfum; sediaan pengharum ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaansediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; semprotan linen
beraroma; wangi-wangian; wewangian alami; wewangian dicampur; wewangian, minyak esensial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040580
: 16/06/2021 15:28:43
:
: KURT KE XU

540 Etiket

540 Etiket

: Perumahan Harvest LandKuta, Badung Regency, Bali 80361, Indonesia , Kabupaten
Badung, Bali

Halaman 504 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Chamelia Sari S.E., S.H., M.H., LL.M.
: PRAWIRANEGARA International Patent & Trademark Law Office, Pusat Perkantoran
Pulomas Blok XI Kav. 3, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Karakter huruf China “FEN JIU”
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih.
: 33
: ===Arak yang disuling; Aroma essens alkohol; Wine (minuman anggur beralkohol); Wine (minuman anggur beralkohol) putih;
alkohol (minuman) beras; baijiu [Minuman beralkohol suling Cina]; liqueurs (minuman beralkohol); minuman beralkohol,
kecuali bir; sake (minuman beralkohol); shochu [minuman arak]; spirit [minuman arak]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040581
: 16/06/2021 15:29:18
:
: HERMAN SUSANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bentengan VI No. 39A, RT/RW: 009/005, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14350
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALTERPLEX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 20
: ===Bangku; Bantal besar; Kursi malas; Kursi permainan komputer; bangku kerja; kasur; kasur berpegas; kursi; kursi
berlengan; kursi ergonomis untuk pijat duduk; lemari; lemari berlaci; lemari handuk; lemari obat; meja berdiri; meja pijat; meja
rias; meja tulis; sofa; tempat tidur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040582
: 16/06/2021 15:30:33
:
: PT. Benings Fesyen Nusantara

540 Etiket

: Ruko Golf Lake Secidence Venice Blok B no: 58 Kamal Raya Outer Ring Road,
Cengkareng Timur, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11730
: Sri Lenni S.Si.,Apt
: Jalan Bulevar Hijau Blok G 7 No 2 Rt 007 Rw 024 Keluaran Pejuang Kecamatan
Medan Satria

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning terang, Hitam dan Putih
: 25
: ===BAJU DARI KULIT; Baju Kurung; Baju atasan crop; Baju hangat lengan panjang; Baju koko; Baju safari; Celana jeans;
Celana panjang longgar batik; Celana pelindung kaki; Celana renang; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Pakaian ibu
menyusui; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo,
sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga,
kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup
kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket
(shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi
bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim
dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju
renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet
suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi
pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu
(wigs); Toro (Baju Kurung); alas kaki bayi; alas kaki untuk pria dan wanita; baju ketat; baju luar untuk memancing; baju militer;

Halaman 505 dari 623

baju rajut; baju tidur; celana anak; celana boxer; celana dalam; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana kamuflase;
celana kulit; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk pria; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek bib;
celana pendek tinju; celana perawat; celana pof; celana untuk dipakai; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya
pakaian luaran [outerclothing]; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket bawah; jaket bersepeda; jaket bulu tiruan; jaket jas;
jaket katun; jaket makan malam; jaket panjang; jaket rajut; jaket ringan; jaket safari; jaket sutra; kaus [baju ketat]; kaus kaki
baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan
celana tahan air; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian
dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan,
jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater,
celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga
(track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian, alas kaki dan tutup kepala;
pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek,
pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi
sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); setelan celana untuk wanita===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021040583
: 16/06/2021 15:31:05
:
: HONG CONG WEI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 123 Yingjing East Road Yinglin Town, Jinjiang City, Fujian, Province China
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 35
: ===Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan yang dipasang di luar ruangan; PENYALURAN CONTOH-CONTOH
BARANG; jasa agen impor-ekspor barang; jasa pemasaran di bidang restoran; jasa pembelanjaan melalui internet; jasa
pemesanan dan penjualan barang secara online; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan makan; manajemen bisnis
hotel; pemasaran online; penelitian pemasaran; pengkajian pemasaran; toko eceran; toko grosir; toko online dan offline untuk
barang-barang elektronik.; toko penjualan alat-alat rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040584
: 16/06/2021 15:32:33
:
: PT. SINGGALANG MAKMUR SEJAHTERA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Empang Raya No 125, Kelurahan PelabuhanRatu Kecamatan Pelabuhanratu
Kota sukabumi Jawa Barat, Kota Sukabumi, Jawa Barat, 43364
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tosca, Kuning, Putih, ungu, Merah Muda, Biru muda
: 25
: ===Kerudung kepala; Pakaian Pesta; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian muslim; Pakaian, yaitu, atasan,
kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas,
mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju
kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Tudung kepala wanita (pakaian); bando; pakaian bayi; pakaian dari segala
bentuk di kelas ini; pakaian untuk wanita; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki,
celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; sandal; sepatu; sepatu sandal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040585
: 16/06/2021 15:33:11
:
: PT. YU - SUNG Tech. Indonesia

540 Etiket

: Ruko Grand Panglima Polim No.67, Jalan Panglima Polim Raya Pulo, Kebayoran
Baru,, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12160

Halaman 506 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dr. Heru Setiyono S.H.,M.H., CLA.
: Rukan Plaza Pacifik Blok A.4, No. 84, Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading,
Jakarta Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DEBEAUS & LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas
: 35
: ===Jasa eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade
rambut, lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian
dalam bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan,
krim tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Layanan agen eksporimpor di bidang kosmetik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan
toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak
esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko
ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Perdagangan besar kosmetik; Toko yang menjual
kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan toko ritel
online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; penjualan ritel dan grosir kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040586
: 16/06/2021 15:33:26
:
: PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GEDUNG MNC FINANCIAL CENTER LANTAI 8, JL. KEBON SIRIH NO. 21-27,
MENTENG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10340
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MotionPoints
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih; Biru; Ungu
: 36
: ===Jasa pembayaran melalui uang elektronik secara online; Jasa perbankan; Jasa-jasa pemberian hadiah berdasarkan nilai
(point reward); Layanan administrasi pembayaran melalui jaringan komunikasi global; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan layanan keuangan melalui jaringan komunikasi global, layanan moneter melalui jaringan
komunikasi global, layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi global, kliring dan rekonsiliasi transaksi
keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan administrasi pembayaran melalui jaringan komunikasi
global, layanan valuta asing elektronik, layanan perantara keuangan, menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran
pada kartu prabayar melalui jaringan komunikasi global, menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu
prabayar di gerai toko, layanan keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa yang
ditawarkan oleh orang lain, semua disediakan melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan
menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan
menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit dan
transaksi cek elektronik semua melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan, manajemen resiko keuangan,
perencanaan keuangan, manajemen keuangan, layanan investasi keuangan, analisis data keuangan, konsultasi keuangan,
manajemen asset keuangan, layanan nasehat keuangan yang berkaitan dengan perpajakan, menyediakan informasi
keuangan, layanan transaksi keuangan, layanan konsultasi strategi keuangan, layanan keuangan yang berkaitan dengan
penyediaan dan penataan modal, layanan keuangan yang berkaitan dengan manajemen keuangan, manajemen keuangan,
mengatur hipotek dan pinjaman, layanan kredit dan pinjaman, konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman, layanan
pembiayaan dan pinjaman, angsuran pinjaman, jasa pinjaman [pembiayaan], pinjaman terhadap keamanan, pinjaman hipotek,
layanan pinjaman pribadi, penyediaan pinjaman komersial, penyediaan pinjaman konsumen, penyediaan pinjaman industri,
penyediaan fasilitas pinjaman dan kredit, pinjaman bergulir, pinjaman sindikasi, asuransi, administrasi asuransi, nasehat
asuransi, broker asuransi, konsultasi asuransi, layanan manajemen asuransi, layanan reasuransi, perbankan, layanan
perbankan elektronik, perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [internet banking], perbankan investasi,
perbankan pedagang; perbankan on-line, layanan perbankan pribadi, perbankan swasta, perbankan telepon, layanan
perbankan yang berkaitan dengan setoran uang, layanan rekening bank, memproses pembayaran untuk pembelian barang
dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan pembayaran elektronik, layanan pemrosesan pembayaran, layanan
dompet elektronik (layanan pembayaran), memfasilitasi pembayaran elektronik melalui perangkat lunak, layanan uang
elektronik, layanan pembayaran tagihan, peningkatan modal untuk akuisisi dan merger bisnis; Layanan keuangan untuk
memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa yang ditawarkan oleh orang lain, semua disediakan melalui
jaringan komunikasi global; Layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui
jaringan komunikasi global; Layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk
transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit dan transaksi cek elektronik semua melalui jaringan

740
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komunikasi global; Layanan keuangan, perbankan dan kredit; Layanan pendaftaran kartu kredit, kartu biaya, kartu tunai, kartu
jaminan cek, kartu debit, kartu pembayaran, kartu keuangan dan kartu pembelian; Layanan perantara keuangan; Layanan
transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi global; Layanan uang elektronik; Layanan valuta asing elektronik;
Pengguna skema insentif terkait dengan penggunaan kartu kredit, kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu debit, kartu
pembayaran, kartu keuangan dan kartu pembelian; Perbankan digital; Program hadiah langsung; jasa keuangan; jasa
keuangan dalam bentuk jasa pemrosesan tagihan dan pembayaran; jasa keuangan disediakan dengan cara elektronik; jasa
keuangan terkomputerisasi; jasa keuangan, yaitu, menyediakan transfer elektronik mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; jasa penyedia informasi mengenai teknologi keuangan (finacial technology) melalui portal situs web; jasa-jasa
keuangan, yaitu layanan pinjaman peer-to-peer (p2p lending); jasa-jasa keuangan, yaitu pinjaman secara online; jasa-jasa
perbankan dan keuangan secara online; layanan keuangan yang disediakan melalui Internet; layanan perbankan disediakan
melalui telepon seluler; layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi selular yang dapat diunduh; layanan
perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; perbankan komersial on-line; perbankan
swasta===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021040587
: 16/06/2021 15:35:33
:
: SITI MARIA ULFA

540 Etiket

: Dusun Pilang Rejo RT. 001/RW. 002, Kelurahan Jatigembol, Kecamatan
Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur
: Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M
: AFJ Counselors At Law, Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor
(207 B-C) Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MASARIKU
: merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas dan hitam
: 35
: ===Toko kue; Toko kue online; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040588
: 16/06/2021 15:37:05
:
: HONG CONG WEI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 123 Yingjing East Road Yinglin Town, Jinjiang City, Fujian, Province China
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 25
: ===Ikat Kepala; Kerudung kepala; T-shirt; alas kaki; jaket; jas; kaos kaki; kaos oblong; pakaian; sandal; sarung tangan
pakaian; sepatu; sepatu basket; sepatu bola; sepatu bot *; sepatu kerja; sepatu olahraga; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

566

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: DID2021040589
: 16/06/2021 15:38:30
:
: KURT KE XU

540 Etiket

540 Etiket

: Perumahan Harvest LandKuta, Badung Regency, Bali 80361, Indonesia , Kabupaten
Badung, Bali
: Chamelia Sari S.E., S.H., M.H., LL.M.
: PRAWIRANEGARA International Patent & Trademark Law Office, Pusat Perkantoran
Pulomas Blok XI Kav. 3, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260

: Merek Kata dan Lukisan
: Karakter huruf China “WU LIANG YE”
:

Halaman 508 dari 623

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Hitam, putih.
: 33
: ===Arak yang disuling; Aroma essens alkohol; Wine (minuman anggur beralkohol); Wine (minuman anggur beralkohol) putih;
alkohol (minuman) beras; baijiu [Minuman beralkohol suling Cina]; liqueurs (minuman beralkohol); minuman beralkohol,
kecuali bir; sake (minuman beralkohol); shochu [minuman arak]; spirit [minuman arak]===
: DID2021040590
: 16/06/2021 15:43:21
:
: PT. Benings Fesyen Nusantara

540 Etiket

: Ruko Golf Lake Secidence Venice Blok B no: 58 Kamal Raya Outer Ring Road,
Cengkareng Timur, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11730
: Sri Lenni S.Si.,Apt
: Jalan Bulevar Hijau Blok G 7 No 2 Rt 007 Rw 024 Keluaran Pejuang Kecamatan
Medan Satria

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ROOFAIR MAGNIFIQUE dan logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning terang, Putih dan hitam
: 25
: ===BAJU DARI KULIT; Baju Hangat untuk pria; Baju Kurung; Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju hangat lengan panjang; Baju
koko; Baju safari; Celana jeans; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Jaket
anak-anak; Jaket lari; Jaket parka; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket windbreaker; Jaket yang dilapisi lilin; Jaketjaket; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana
pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu,
stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk
olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi
sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur
bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana
ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun
jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang,
celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian
penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup
kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur,
topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang,
pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan
seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana
pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Topi (penutup kepala) renang; Topi dengan
lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Toro
(Baju Kurung); baju bayi; baju hamil; baju hamil bersalin; baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar untuk memancing; baju luar
yang dipakai diatas baju tidur; baju militer; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju tidur; baju zoot; celana berburu;
celana dalam wanita; celana kasual; celana kertas; celana khaki; celana kulit; celana panjang; celana panjang untuk anakanak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana pendek bib; celana
plastik; celana pof; celana renang; celana tempur; celana trekking; dickeys [bagian depan baju]; gamis; jaket [pakaian bisnis];
jaket [pakaian]; jaket bawah; jaket bersepeda; jaket bulu tiruan; jaket dengan penutup kepala; jaket denim; jaket jas; jaket
katun; jaket kulit; jaket makan malam; jaket panjang; jaket rajut; jaket safari; jaket sutra; jaket untuk pengendara sepeda motor;
kaus [baju ketat]; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang;
pakaian mewah; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian
dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan,
jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater,
celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga
(track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian, yaitu piyama, baju kaos;
kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat,
tutup kepala, topi; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; tali celana; topi bersepeda; topi garnisun; topi
militer; topi mode; topi pelindung panas matahari; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan; topi renang; topi yang
dikenakan saat tidur; topi-topi hotel===

Halaman 509 dari 623

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: J082021040591
: 16/06/2021 15:43:52
:
: Prama Aditya

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Griya Utara No. 2 Rt. 005, Rw.006 Kel. Sukawarna, Kec. Sukajadi, Kota Bandung,
Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KLINIK PRATAMA SERUNI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam;Putih
: 44
: ===Klinik Mata; Klinik kecantikan; Klinik medikal; Layanan Klinik Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin; jasa klinik; klinik
khitan/sunat; layanan klinik bedah plastik dan kosmetik; layanan klinik gigi; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis;
layanan klinik perawatan medis dan kesehatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040592
: 16/06/2021 15:45:44
:
: Nur Hidayati

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kutisari 2 No. 8, Kel. Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo , Kota Surabaya, Jawa Timur,
60291
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SASANA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih
: 43
: ===Bar kopi dan jus; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings); Kafe
kopi; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kedai; Kedai kopi; Kedai minuman panas dan dingin; Kopi ( Kafe );
Layanan kafe; Tempat penyediaan makanan dan minuman; jasa kafe; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan
dan minuman); layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan kafe dan restoran; layanan kedai minuman; menyajikan
makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan
makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di restoran; penyajian makanan dan minuman; penyediaan
makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040593
: 16/06/2021 15:46:24
:
: HONG CONG WEI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 123 Yingjing East Road Yinglin Town, Jinjiang City, Fujian, Province China
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 21
: ===Baskom; Gayung; Gelas; Kemoceng; Kotak makanan; Kuas untuk kosmetik; Panci keramik bertangkai; Parutan (alat
rumah tangga); Pemotong/pisau biskuit/kue kecil; Pencabut tutup botol; Piring; Ringkok (Mangkok); Sapu dinding; Sapu lantai;
Saringan Kopi, bukan listrik; Sarung tangan untuk memasak; Sarung tangan untuk menggosok; Sendok kue tart; Sendok
pemoles untuk keperluan dapur; Sendok-sendok masak; Serok penggorengan; Sikat untuk membersihkan kaca pintu dan
kaca jendela; Tatakan Kue; Tempat gula; Tempat tisu kamar mandi; Tempat/wadah sayur; Tutup gelas; bola lampu baster;
botol vakum; botol-botol plastik; cangkir; cetakan kue; ember plastik; gantungan baju pengeringan; juicer jeruk; kabaret

740

540 Etiket

Halaman 510 dari 623

[nampan]; kain pembersih [lap]; keranjang cucian untuk keperluan rumah tangga; kotak kue plastik untuk keperluan rumah
tangga; kotak makan siang; kotak sabun; kuali; kuas *; kuas bibir; kuas file; kuas untuk digunakan dalam pewarnaan rambut;
mug; nampan makan; panci; panci bergagang; panci bertekanan uap; panci dari timah; panci susu; panggangan [peralatan
memasak]; parut keju; parut keju untuk keperluan rumah tangga; pembuka botol; penghancur es, non-listrik; pengocok telur,
non-listrik; penutup makanan; piring kue; piring, bukan dari logam mulia; pot bunga; rantang; sapu; saringan teh; saringan
untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan cuci mobil; sarung tangan karet sekali pakai untuk keperluan rumah tangga;
sedotan untuk minum; sendok es; sendok kopi untuk keperluan rumah tangga; sikat; sikat bak mandi; sikat botol; sikat lantai;
sikat toilet; sikat untuk keperluan rumah tangga; sisir rambut; stoples kue; stoples permen; talenan dari plastik; talenan untuk
dapur; teko; tempat sikat gigi; tempat kue; tempat lilin; tempat roti; tempat sabun; tempat sampah; tempat tissue; tempat tusuk
gigi; toples; tudung saji; tusuk gigi; wadah penyimpanan untuk rumah tangga dari plastik; wajan; wol baja untuk
membersihkan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040594
: 16/06/2021 15:48:15
:
: Michael Henry Tatang, Jessica Virginia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. H. Abdul Hamid II/53 A, RT.002/RW.003, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + poshgee
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Biru, Pink, Putih
: 25
: ===Baju renang; Barang-barang pakaian olahraga; Pakaian; Pakaian Jogging; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga
kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga
elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos
polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju
olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai
penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat
pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet
suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi,
sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala
dengan tambahan rambut palsu (wigs); Topi (penutup kepala) renang; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga,
sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; baju atau handuk mandi; baju olah raga; celana renang; jaket,
jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola; kaus kaki olahraga; kostum renang; pakaian dalam
olah raga; pakaian olah raga; pakaian renang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040596
: 16/06/2021 15:48:51
:
: PT TAMAN RESOR INTERNET (TAMARIN)

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Nongsa Digital Park, Jalan Hang Lekiu, Km. 2, Teluk Mata Ikan, Kota Batam,
Kepulauan Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NONGSA DIGITAL PARK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Abu-Abu, Merah, dan Hijau
: 36, 41, 42
: ===Jasa real estat, yaitu, pengembangan, penyewaan, pengelolaan, peminjaman, dan perantara apartemen, kondominium,
properti bagi waktu (timeshare), properti perumahan, properti liburan, dan fasilitas serta kelengkapan terkait real estat; jasa
penyewaan kantor untuk bekerja bersama; menyewakan ruang kerja bersama dengan fasilitas kantor seperti ruang rapat,
ruang untuk customer service===
===layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan teknologi informasi; menyediakan fasilitas untuk
keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan===
===perencanaan teknis dan manajemen proyek teknis untuk pengembangan pusat data===

740

Halaman 511 dari 623

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040597
: 16/06/2021 15:48:55
:
: KURT KE XU

540 Etiket

: Perumahan Harvest LandKuta, Badung Regency, Bali 80361, Indonesia , Kabupaten
Badung, Bali
: Chamelia Sari S.E., S.H., M.H., LL.M.
: PRAWIRANEGARA International Patent & Trademark Law Office, Pusat Perkantoran
Pulomas Blok XI Kav. 3, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Karakter huruf China “YANG HE”
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih.
: 33
: ===Arak yang disuling; Aroma essens alkohol; Wine (minuman anggur beralkohol); Wine (minuman anggur beralkohol) putih;
alkohol (minuman) beras; baijiu [Minuman beralkohol suling Cina]; liqueurs (minuman beralkohol); minuman beralkohol,
kecuali bir; sake (minuman beralkohol); shochu [minuman arak]; spirit [minuman arak]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040598
: 16/06/2021 15:49:26
:
: HONG CONG WEI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 123 Yingjing East Road Yinglin Town, Jinjiang City, Fujian, Province China
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 8
: ===Alat pemotong (pisau); Alat pengasah mata pisau; Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok);
Batu asah; Pembuka kaleng, bukan listrik; Pisau pemangkas tanaman; SENDOK BESAR TUANGAN; Sendok tuang; Sendok
tuang untuk anggur; alat pemotong daging [perkakas tangan]; alat pemotong pizza [bukan elektrik]; garpu; garpu meja; golok
pemotong daging; gunting besar (alat tangan); gunting besar pemangkas; gunting pemangkas; gunting*; palu kayu; pengiris
keju (bukan listrik); pengoles mentega; pisau *; pisau [tangan alat]; pisau baja; pisau kue tart; pisau meja makan; pisau
pemangkas; pisau roti; sendok *; sendok garpu plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040599
: 16/06/2021 15:54:20
:
: TOMMY ADMADIREDJA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gajah Mada No. 188, Apt. Green Central Adeni, Kel. Glodok, Kec. Taman Sari,
Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11120
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SDV
: Silent Type Dual Voltage

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 7
: ===Ats / otomatis genset; Dieset generator set / Diesel Genset; Dinamo genset; Silent box genset; mesin genset===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021040600
: 16/06/2021 15:55:39
:

540 Etiket

Halaman 512 dari 623

730

Nama Pemohon

: SHENZHEN HUAYU TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: B419b, Block B, Shenzhen Colorful Huiwei Cultural and Creative Expo City, No.
5010, Bao’an Avenue, Caowei Community, Hangcheng Street, Bao’an District,
Shenzhen
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Glofish
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam putih
: 34, 11
: ===Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; filter rokok; filter untuk rokok; korek api; pemantik untuk perokok;
perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau; rokok; rokok elektronik; tembakau; tembakau linting tangan===
===aparat pemanasan, listrik; aparatur udara panas; elemen pemanas; evaporator; korek api *; pemanasan aparat untuk
bahan bakar padat, cair atau gas; pendingin instalasi untuk tembakau; piring pemanas; regenerator panas; roaster
tembakau===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040601
: 16/06/2021 15:56:14
:
: HUSNI SAPUTRA NG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN TERUSAN BANDENGAN UTARA BLOK I / 96, RT.005, RW.016,
KELURAHAN PEJAGALAN, KECAMATAN PENJARINGAN, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Omega QQ
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25, 28
: ===Pakaian olahraga; celana olahraga; korset; pakaian; sepatu olahraga===
===bola; bola basket; bola biliar; bola bowling; bola golf; bola kaki; bola tangan; bola tenis; bola tenis meja; bola untuk anakanak; bola untuk olahraga; bola voli; kok; papan luncur; raket; sepatu roda===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040602
: 16/06/2021 15:56:50
:
: WIDY SUSINDRA

540 Etiket

: JL. MUARA KARANG BLOK G.6 T.44, KEL. PLUIT KEC. PENJARINGAN, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WE ARE THE GOOD BOYZ
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, KUNING, MERAH, BIRU
: 3
: ===Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik ); Pelembut pakaian; Perona Pipi; Pewangi pakaian; Sediaan kosmetik untuk bibir;
Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Serum bulu mata; Serum kecantikan
(kosmetik); Spray wajah (kosmetik); astringen untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk
kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; bulu mata palsu; cat kuku dan penghapus cat kuku; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik];
dasar bedak (kosmetik); deodoran; gel rambut; highlighter (kosmetik); kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik;
kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner sampo; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; lipstik; lulur kosmetik; maskara; masker rambut dan kulit kepala; masker wajah
kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; pacar untuk keperluan

Halaman 513 dari 623

kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku;
perekat untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona pipi; pomade rambut untuk
keperluan kosmetik; sabun cair untuk mencuci piring; sabun dan deterjen; sabun kosmetik; sampo; sediaan kolagen untuk
keperluan kosmetik; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan
pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewarnaan untuk
keperluan kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilapkan,
menggosok dan membuang lemak; semprotan rambut; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan
kosmetik; toner wajah kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040603
: 16/06/2021 15:57:18
:
: OSCAR SUMARLI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Alamanda 1 Blok A 2 No. 28, RT/RW: 012/008, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung
Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta, 14350
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOGAMI DRAWING
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Biru, Hijau, Orange, Ungu, Putih, Cokelat
: 41
: ===Layanan pelatihan dan pendidikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040604
: 16/06/2021 15:57:55
:
: SIROJUL ALAM

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Sekapuk,RT.003,RW.002,Kelurahan Sekapuk,Kecamatan
UjungPangkah,Gresik., Kabupaten Gresik, Jawa Timur
: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
: Jalan Ngagel Wasana III No 53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Frontída
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah,Hitam
: 3
: ===Kosmetik untuk perawatan rambut; Pembersih Wajah [Cleanser]; Sabun untuk muka; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik];
lipstik; parfum; sabun mandi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; toner wajah kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

566

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: DID2021040605
: 16/06/2021 16:01:02
:
: PT. Benings Fesyen Nusantara

540 Etiket

: Ruko Golf Lake Secidence Venice Blok B no: 58 Kamal Raya Outer Ring Road,
Cengkareng Timur, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11730
: Sri Lenni S.Si.,Apt
: Jalan Bulevar Hijau Blok G 7 No 2 Rt 007 Rw 024 Keluaran Pejuang Kecamatan
Medan Satria

: Merek Kata dan Lukisan
: ROOFAIR COFFEE dan logo
: Tidak Ada Terjemahan

Halaman 514 dari 623

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: kuning terang, hitam dan putih
: 30
: ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan makanan yang
sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan pengental untuk memasak makanan; Bola-bola kecil yang terbuat dari
tepung tapioka; Bubuk bahan minuman terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan
minuman herbal; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Kedelai
bubuk untuk digunakan sebagai makanan; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan beku terutama terdiri
dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan beku terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan berbahan dasar tepung;
Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Makanan dan makanan ringan porsi kecil
utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa; Makanan ringan berbahan
dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan
dasar tepung; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan siap saji
kering dan cair, terutama terdiri dari beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari pasta; Makanan yang
mengandung tepung; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong;
Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman kakao; Minuman karamel; Minuman karamel dengan
campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman serbuk berbahan
dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk daun kelor; Minuman serbuk daun kelor
organik royal moringa rasa alpukat (moringa avocado); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa coklat (moringa
chocolate); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger); Minuman serbuk daun kelor organik
royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa latte (moringa
latte); Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Moccacino (minuman yang terdiri
dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Roti kecil-kecil;
Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan
untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Tepung dari daun tanaman kelor untuk
minuman; bahan makanan mengandung cokelat; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; biskuit mentega kecil; camilan
granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan; empanadas veganas [pai vegan kecil]; es
makanan; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman;
hiasan berbahan dasar cokelat atau kakao untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; hiasan berbahan dasar gula
untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan disiapkan
terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan penutup muesli; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan
ringan berbahan dasar gandum (makanan batang); makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan
berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan
siap saji dingin; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar karamel; minuman berbahan dasar kopi atau
kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh
ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus
buah atau jus sayuran; minuman cokelat; minuman es berbahan dasar kopi; minuman herbal alang-alang; minuman jahe
merah dengan atau tanpa susu; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman kopi dengan buah-buahan;
minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan
dasar kopi; minuman wedang jahe; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minumanminuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slushtype drinks); minuman-minuman berperisa cokelat; olahan berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat minuman; paket
makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; potongan
kecil nanas; potongan-potongan kecil pisang; produk-produk roti untuk makanan; sediaan malt barley untuk digunakan dalam
membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; susu malt menjadi perasa untuk
minuman===
: DID2021040606
: 16/06/2021 16:01:29
:
: SHENZHEN HUAYU TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: B419b, Block B, Shenzhen Colorful Huiwei Cultural and Creative Expo City, No.
5010, Bao’an Avenue, Caowei Community, Hangcheng Street, Bao’an District,
Shenzhen
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MW logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam putih
: 34, 11
: ===Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; filter rokok; filter untuk rokok; korek api; pemantik untuk perokok;
perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau; rokok; rokok elektronik; tembakau; tembakau linting tangan===
===aparat pemanasan, listrik; aparatur udara panas; elemen pemanas; evaporator; korek api *; pemanasan aparat untuk
bahan bakar padat, cair atau gas; pendingin instalasi untuk tembakau; piring pemanas; regenerator panas; roaster
tembakau===

740

Halaman 515 dari 623

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: J172021040607
: 16/06/2021 16:01:51
:
: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. W.J Lalamentik No.102, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOPO DI@ BISA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru;merah;ungu;oranye
: 36
: ===jasa-jasa perbankan dan keuangan secara online; konsultasi dalam bidang perbankan online dan jasa keuangan;
menyediakan informasi daring perihal jasa keuangan, perbankan, asuransi dan invetasi.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040608
: 16/06/2021 16:03:10
:
: SHENZHEN HUAYU TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: B419b, Block B, Shenzhen Colorful Huiwei Cultural and Creative Expo City, No.
5010, Bao’an Avenue, Caowei Community, Hangcheng Street, Bao’an District,
Shenzhen
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MW logo + huruf kanji
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam putih
: 34, 11
: ===Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; filter rokok; filter untuk rokok; korek api; pemantik untuk perokok;
perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau; rokok; rokok elektronik; tembakau; tembakau linting tangan===
===aparat pemanasan, listrik; aparatur udara panas; elemen pemanas; evaporator; korek api *; pemanasan aparat untuk
bahan bakar padat, cair atau gas; pendingin instalasi untuk tembakau; piring pemanas; regenerator panas; roaster
tembakau===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040609
: 16/06/2021 16:04:02
:
: PT. LEVEL DELAPAN UTAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: THE PLAZA OFFICE TOWER LT.41 JL. MH THAMRIN KAV 28-30 RT009 RW005,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NORBERT
: CERAH

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna tulisan NORBERT = hitam
: 9
: ===Baliho LED; LED display dengan layar sentuh; LED videotron; Layar LED; Layar LED yang menampilkan teks yang
berjalan (running text) dan video; Layar OLED; Layar QLED; Panel layar QLED; Panel tampilan LED; Sensor posisi LED; Suar
pensinyalan LED; Tampilan OLED; Tampilan QLED; Tampilan-tampilan layar LED (LED Displays); dioda pemancar cahaya
[LED]; dioda pemancar cahaya organik [OLED]; modul Light Emitting Diode [LED]; monitor LED; monitor [LED] pemancar
cahaya; panel OLED; panel tampilan diode pemancar cahaya organik [Organic Light-Emitting Diode “OLED”]; papan rangkaian
utama untuk LED; pengontrol dioda pemancar cahaya (LED) dan lampu lucutan intensitas tinggi (HID); tampilan light emitting
diode [LED]; tanda-tanda LED elektronik===

740

Halaman 516 dari 623

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040610
: 16/06/2021 16:06:03
:
: Mifo Technology Co. , Ltd

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: B unit, 2/F and 6/F, building 2, Zone B, Yintian xifa Industrial Zone, Xi xiang Town,
Bao' an District, shenzhen, Guangdong
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FiiTii + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Kacamata 3D; alat pencampur suara; alat perekam suara; bantalan telinga untuk headphone; cincin pintar; headphone;
headset realitas maya; jam tangan pintar; kacamata; kacamata untuk olahraga; klakson untuk pengeras suara; mikrofon;
pedometer; pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pengeras suara; pengisi daya baterai; penjaga kepala untuk olahraga;
penyumbat telinga untuk penyelam; stereo pribadi; subwoofer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040611
: 16/06/2021 16:08:13
:
: MORAL FALCON LIMITED

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: FLAT/RM 901, YIP FUNG BUILDING 2-12 D’ AGUILAR STREET CENTRAL,
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Biomecera
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Sediaan pemeliharaan gigi; air wangi; aromatik [minyak esensial]; balsem, selain untuk keperluan medis; bola kapas untuk
keperluan kosmetik; kosmetik; losion untuk tubuh; lotion tangan; lulur; masker kecantikan; parfum; pasta gigi; sabun batangan
untuk toilet; sampo; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan pembersihan; sediaan pemolesan; sediaan pengharum ruangan; susu
pembersih untuk keperluan toilet; wangi-wangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040612
: 16/06/2021 16:09:07
:
: PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GEDUNG MNC FINANCIAL CENTER LANTAI 8, JL. KEBON SIRIH NO. 21-27,
MENTENG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10340
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MotionWallet
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih; Biru; Ungu
: 9
: ===Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk telepon seluler; Aplikasi telepon genggam untuk kebutuhan transaksi
perbankan; Dompet elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran; Dompet elektronik yang dapat
diunduh; Perangkat lunak komputer dan aplikasi telepon genggam yang mengizinkan pelanggan (pengguna) untuk
mengakses rekening bank dan bertransaksi; Perangkat lunak untuk informasi kredit pribadi terkait dengan keuangan; Peranti
lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; Peranti
lunak untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan cara elektronik; aplikasi (perangkat lunak) yang dapat
diunduh untuk telepon pintar; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan
elektronik; aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelian/

740

Halaman 517 dari 623

pembayaran; aplikasi pengaturan keuangan; aplikasi perangkat lunak untuk produk perbankan melalui fasilitas pesan singkat
(SMS); aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan
elektronik, mobile dan online; aplikasi piranti lunak komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol dan tablet,
yaitu piranti lunak yang digunakan untuk menyimpan dan menarik dana dari rekening bank, rekening kartu kredit, rekening
kartu debit, transfer dana, melakukan transaksi, dan melihat informasi rekening bank; aplikasi seluler; aplikasi seluler untuk
perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; kartu-kartu bersandi dan magnetik untuk digunakan dalam pengiriman
dana secara elektronik dan untuk transaksi-transaksi keuangan pada umumnya; komputer yang bisa dipakai, smartphone,
monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan
telekomunikasi, perangkat perangkat komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat komunikasi elektronik digital
semua untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan untuk memungkinkan pelanggan mengakses
informasi keuangan dan rekening bank dan untuk melakukan transaksi bisnis bank; perangkat lunak aplikasi untuk
smartphone; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam kaitannya dengan layanan
keuangan, transaksi keuangan, perdagangan elektronik, pembayaran elektronik, penukaran mata uang asing, layanan
perdagangan dan broker dan layanan konsultasi investasi; perangkat lunak komputer untuk perbankan, keuangan,
peminjaman dan pembayaran; perangkat lunak untuk mengakses jasa-jasa perbankan dan keuangan melalui jaringan
komputer global; perangkat lunak untuk menyediakan sebuah platform keuangan elektronik yang memfasilitasi transaksi
pembayaran dan transaksi keuangan melalui sebuah jaringan komputer; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam sifat
aplikasi mobile untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui ACH, kartu kredit, kartu debit,
kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak
dan online; perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis
pembayaran dan transaksi hutang; perangkat lunak yang mampu menyediakan fasilitas perbankan, finansial dan
pembayaran===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040613
: 16/06/2021 16:09:26
:
: KURT KE XU

540 Etiket

: Perumahan Harvest LandKuta, Badung Regency, Bali 80361, Indonesia , Kabupaten
Badung, Bali
: Chamelia Sari S.E., S.H., M.H., LL.M.
: PRAWIRANEGARA International Patent & Trademark Law Office, Pusat Perkantoran
Pulomas Blok XI Kav. 3, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Karakter huruf China “GUO JIAO” 1573
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih.
: 33
: ===Arak yang disuling; Aroma essens alkohol; Wine (minuman anggur beralkohol); Wine (minuman anggur beralkohol) putih;
alkohol (minuman) beras; baijiu [Minuman beralkohol suling Cina]; liqueurs (minuman beralkohol); minuman beralkohol,
kecuali bir; sake (minuman beralkohol); shochu [minuman arak]; spirit [minuman arak]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021040614
: 16/06/2021 16:11:17
:
: Indria Kesuma Hastuti

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Citra Gran Blok G 02 No 55 RT/RW 003/013, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17435
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GOREFIT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 35
: ===Jasa perdagangan dan distributor alat-alat olahraga; Jasa toko ritel yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu,
tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Manajemen dari kepribadian olah raga dan pemain golf profesional; Manajemen
promosi untuk tokoh olah raga; Toko alat-alat olahraga; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos
yang berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian], replika perlengkapan sepak
bola, spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita perlengkapan jahit
menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut palsu, pengikat untuk pakaian
dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting, karpet, permadani, keset dan
bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras yoga, permainan, mainan dan
alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal, peralatan untuk tinju, peralatan

540 Etiket

Halaman 518 dari 623

untuk bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan pohon Natal, tas yang
disesuaikan untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar, tas yang disesuaikan
khusus untuk peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga, pelindung badan,
perlengkapan binaraga, pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan kertas berwarna yang
dihamburkan untuk pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga), permainan elektronik,
peralatan latihan, kait ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah raga], peralatan fitnes,
sarung tangan untuk sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan permainan, permainan yang
berhubungan dengan olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga, jaring gawang, tiang gawang,
tas golf dengan atau tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan, pelindung tangan yang
disesuaikan untuk penggunaan olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga [bagian dari pakaian olah
raga], bola tiup untuk olah raga, jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut yang disesuaikan untuk
digunakan saat berolahraga, pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering [alat olah raga], patung
militer [mainan], hadiah-hadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik, trek plastik, tenda
bermain, peralatan tempat bermain, kartu permainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos
yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan
makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah
dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat
pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen,
peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail, teko kopi bukan listrik, tas pendingin,
peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum, patung kecil, alas setrikaan, pot bunga,
botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang perlengkapan hadiah dan karya seni,
semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca, porselen atau terakota, wadah es,
perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung miniatur, tempat pencampur [bukan
listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail], mangkok, hiasan, keranjang piknik
yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali, sedotan yang dapat digunakan kembali,
botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan, wadah penyimpanan untuk keperluan
rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga atau
dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah yang diisolasi secara termal untuk
makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi, tusuk gigi, vas dan kendi, botol air,
kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring, tenda dan terpal, awning dari
bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam bentuk curah, bahan pelapis,
bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang, bahan tekstil berserat kasar dan
bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil, linen keperluan rumah tangga,
tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur; layanan iklan dan manajemen
untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa
kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu
tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat
olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan
tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup
kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah,
publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas,
koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan
pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program
komputer; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga,
fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam renang, outlet grosir dan ritel===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040615
: 16/06/2021 16:12:23
:
: Siti Mafudah

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ds. Sampurnan 23 RT.12 RW.04, Kec. Bungah Kab. Gresik , Kabupaten Gresik,
Jawa Timur, 61152
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau, Krem, Putih
: 30
: ===Emping (kerupuk dari melinjo); Kerupuk; Kerupuk Atom; Kerupuk bawang; kerupuk cumi; kerupuk ikan; kerupuk kepiting;
kerupuk nasi; kerupuk opak; kerupuk rambak; kerupuk stik cumi; kerupuk stik ikan; kerupuk telur ketam; kerupuk udang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040616
: 16/06/2021 16:15:43
:
: MORAL FALCON LIMITED

Alamat Pemohon

: FLAT/RM 901, YIP FUNG BUILDING 2-12 D’ AGUILAR STREET CENTRAL

740

540 Etiket

Halaman 519 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Miracle Bloom
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Sediaan pemeliharaan gigi; air wangi; aromatik [minyak esensial]; balsem, selain untuk keperluan medis; bola kapas untuk
keperluan kosmetik; kosmetik; losion untuk tubuh; lotion tangan; lulur; masker kecantikan; parfum; pasta gigi; sabun batangan
untuk toilet; sampo; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan pembersihan; sediaan pemolesan; sediaan pengharum ruangan; susu
pembersih untuk keperluan toilet; wangi-wangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040617
: 16/06/2021 16:16:31
:
: AGUS HERMAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Krajan A, RT/RW : 002/002, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Kencong,,
Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68167
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KINGDOM ELEPHANT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning, oranye, merah, biru, putih, abu-abu, hitam
: 22
: ===terpal plastik serbaguna===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040618
: 16/06/2021 16:17:12
:
: YEOM, JANG YUL

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 14F, GANGDONG HERRSCHERWC TOWER, 1089, CHEONHO-DAERO,
GANGDONG-GU, SEOUL, 05339
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BODY BLUE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 25
: ===Syal; Topi sebagai tutup kepala; bodices [pakaian dalam]; celana dalam wanita; celana panjang; gaun; kaos kaki; kemeja;
legging [penghangat kaki]; mantel; pakaian; pakaian dalam; pakaian dari kulit; pakaian pantai; piyama; rajutan [pakaian]; rok;
sarung tangan [pakaian]; sepatu; stoking===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: JID2021040619
: 16/06/2021 16:18:35
:
: PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GEDUNG MNC FINANCIAL CENTER LANTAI 8, JL. KEBON SIRIH NO. 21-27,
MENTENG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10340
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

Halaman 520 dari 623

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: MotionWallet
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih; Biru; Ungu
: 36
: ===Jasa debit dan kredit rekening keuangan; Jasa dompet elektronik (jasa pembayaran); Jasa pembayaran elektronik, yaitu,
memungkinkan pemrosesan dan transmisi elektronik atas transfer dana elektronik dan pembayaran melalui ACH, kartu kredit,
kartu debit, kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik,
bergerak dan online; Jasa pembayaran melalui uang elektronik secara online; Jasa perbankan; Kliring dan rekonsiliasi
transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global; Layanan administrasi pembayaran melalui jaringan
komunikasi global; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan keuangan melalui jaringan
komunikasi global, layanan moneter melalui jaringan komunikasi global, layanan transaksi elektronik keuangan melalui
jaringan komunikasi global, kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global,
layanan administrasi pembayaran melalui jaringan komunikasi global, layanan valuta asing elektronik, layanan perantara
keuangan, menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui jaringan komunikasi global,
menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar di gerai toko, layanan keuangan untuk
memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa yang ditawarkan oleh orang lain, semua disediakan melalui
jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui
jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk
transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit dan transaksi cek elektronik semua melalui jaringan
komunikasi global, layanan keuangan, manajemen resiko keuangan, perencanaan keuangan, manajemen keuangan, layanan
investasi keuangan, analisis data keuangan, konsultasi keuangan, manajemen asset keuangan, layanan nasehat keuangan
yang berkaitan dengan perpajakan, menyediakan informasi keuangan, layanan transaksi keuangan, layanan konsultasi
strategi keuangan, layanan keuangan yang berkaitan dengan penyediaan dan penataan modal, layanan keuangan yang
berkaitan dengan manajemen keuangan, manajemen keuangan, mengatur hipotek dan pinjaman, layanan kredit dan
pinjaman, konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman, layanan pembiayaan dan pinjaman, angsuran pinjaman, jasa
pinjaman [pembiayaan], pinjaman terhadap keamanan, pinjaman hipotek, layanan pinjaman pribadi, penyediaan pinjaman
komersial, penyediaan pinjaman konsumen, penyediaan pinjaman industri, penyediaan fasilitas pinjaman dan kredit, pinjaman
bergulir, pinjaman sindikasi, asuransi, administrasi asuransi, nasehat asuransi, broker asuransi, konsultasi asuransi, layanan
manajemen asuransi, layanan reasuransi, perbankan, layanan perbankan elektronik, perbankan elektronik melalui jaringan
komputer global [internet banking], perbankan investasi, perbankan pedagang; perbankan on-line, layanan perbankan pribadi,
perbankan swasta, perbankan telepon, layanan perbankan yang berkaitan dengan setoran uang, layanan rekening bank,
memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan pembayaran
elektronik, layanan pemrosesan pembayaran, layanan dompet elektronik (layanan pembayaran), memfasilitasi pembayaran
elektronik melalui perangkat lunak, layanan uang elektronik, layanan pembayaran tagihan, peningkatan modal untuk akuisisi
dan merger bisnis; Layanan keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa yang ditawarkan
oleh orang lain, semua disediakan melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan yang disediakan dengan
menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan yang disediakan dengan
menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit dan
transaksi cek elektronik semua melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan, perbankan dan kredit; Layanan
pendaftaran kartu kredit, kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu debit, kartu pembayaran, kartu keuangan dan kartu
pembelian; Layanan perantara keuangan; Layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi global; Layanan
uang elektronik; Layanan valuta asing elektronik; Pengguna skema insentif terkait dengan penggunaan kartu kredit, kartu
biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu debit, kartu pembayaran, kartu keuangan dan kartu pembelian; Penyediaan
Informasi di bidang Pembiayaan melalui Dompet Elektronik; Perbankan digital; anjak piutang; jasa dompet elektronik; jasa
kartu kredit, mengolah dan mentransmisi tagihan dan pembayaran daripadanya, dan menyediakan asuransi untuk transaksi
keuangan; jasa keuangan; jasa keuangan dalam bentuk jasa pemrosesan tagihan dan pembayaran; jasa keuangan
disediakan dengan cara elektronik; jasa keuangan terkomputerisasi; jasa keuangan, yaitu, menyediakan kartu kredit
elektronik, kartu debit, kartu hadiah, dan kartu pembelian prabayar secara elektronik melalui internet, telepon seluler, dan
smart phone; jasa keuangan, yaitu, menyediakan transfer elektronik mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa
pengelolaan uang tunai (cash management) termasuk pelayanan anjungan tunai mandiri, termasuk penggantian uang tunai,
memelihara dan menjemput deposito, memproses, menghitung dan membungkus koin, memroses dan menghitung mata uang
kertas, jasa persiapan penggajian, penjualan tiket pertunjukan dan tiket lotre, pelayanan mesin pemberian ganti rugi, jasa
rekening cek, cek tunai, verifikasi deposito, pemrosesan night bag, pengkodean cek, konsolidasi dari uang bank individu,
pesanan penggantian cabang dan pesanan komersial, brankas virtual, penanganan penghasilan dari konvensi, pameran, dan
pertunjukan, distribusi tiket/kupon makanan, jasa menghitung persediaan dan akuntansi lainnya, jasa penanganan uang tunai
dan perubahan tagihan serta operasi moneter, jasa deposito uang tunai dan barang berharga, persiapan laporan keuangan,
jasa pengelolaan uang tunai dan penukaran uang, menyediakan dan memelihara brankas (drop safes) untuk menerima mata
uang dan penghasilan lainnya, jasa deposito uang tunai dan barang berharga, persiapan laporan keuangan , jasa pengelolaan
uang tunai dan penukaran uang, transfer dana elektronik, jasa yang berkaitan dengan melindungi rahasia informasi
perbankan, proses terintegrasi untuk pengelolaan uang tunai, menyeimbangkan dan merekonsiliasi dana, memantau,
menganalisis dan mengoptimalkan uang tunai, melacak dan mengelola deposito, merekonsiliasi cek, menyediakan percepatan
akses uang tunai; jasa penyedia informasi mengenai teknologi keuangan (finacial technology) melalui portal situs web; jasa
pialang efek; jasa pialang saham; jasa-jasa keuangan, yaitu layanan pinjaman peer-to-peer (p2p lending); jasa-jasa keuangan,
yaitu pinjaman secara online; jasa-jasa perbankan dan keuangan secara online; layanan keuangan yang disediakan melalui
Internet; layanan pembayaran dompet elektronik terkait dengan mata uang digital; layanan perbankan disediakan melalui
telepon seluler; layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi selular yang dapat diunduh; layanan perbankan
online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; layanan yang berkaitan dengan mata uang Crypto,
yaitu menyediakan informasi keuangan online, menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan dan investasi melalui
sarana elektronik, perdagangan mata uang real-time online, layanan keuangan terkomputerisasi, perdagangan instrumen dan
komoditas keuangan, layanan pertukaran saham elektronik, melakukan transaksi pertukaran mata uang asing untuk pihak
ketiga, melakukan transaksi keuangan online, transfer dana elektronik, layanan keuangan yang disediakan dengan cara
elektronik, pemberian petunjuk investasi, pialang investasi dan manajemen investasi, perdagangan opsi sekuritas dan surat
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berharga berjangka pasar asing, manajemen aset dan portofolio, jasa penjualan perbankan dan perbankan investasi,
perdagangan berjangka, perdagangan saham dan obligasi, transaksi keuangan dan moneter, urusan moneter, pialang online
untuk perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan produk keuangan lainnya, mengatur transaksi
keuangan, layanan transfer dana elektronik dan pembayaran, transfer dana elektronik, pemrosesan pembayaran elektronik,
layanan transfer moneter, melakukan transaksi keuangan online, transaksi keuangan online, menyediakan informasi keuangan
dan asuransi online dari database komputer atau jaringan komunikasi global, layanan pembayaran elektronik, menyediakan
informasi dan petunjuk tentang manajemen keuangan, transfer dana untuk pembelian barang melalui jaringan komunikasi
elektronik, layanan transaksi pembayaran, layanan perbankan terkait bisnis, menyediakan informasi yang berkaitan dengan
penerbitan voucher, penerbitan surat berharga yang dapat diperdagangkan, penerbitan voucher dan token, penerbitan dan
penebusan token, penerbitan voucher sebagai hadiah untuk loyalitas pelanggan; pemrosesan pembayaran elektronik melalui
jasa dompet elektronik; perbankan komersial on-line; perbankan swasta===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040620
: 16/06/2021 16:18:48
:
: Khoirul Jayadi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Haji Kholil 17D/12 Ds. Kemuteran Kec. Gresik Kab. Gresik , Kabupaten Gresik,
Jawa Timur, 61115
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: D&Z + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, kuning
: 25
: ===Baju koko; Busana Muslim; Kopiah; Pakaian muslim; Sarung batik; Sarung printing; Sarung tenun; Songkok (Peci);
sarung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040621
: 16/06/2021 16:20:53
:
: Shenzhen Joyway E-Commerce Co. ,Ltd

540 Etiket

: Rm 603, Bldg 7, Yangguang Industry Park, Yangguang 1st Rd , Xili St, Nanshan
Dist., Shenzhen
: Marodin Sijabat S.H
: Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Pvilub
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 11
: ===Lampu LED; Lampu sorot; Lampu surya; Lampu untuk di dinding; bola lampu; dioda pemancar cahaya [LED] aparatur
pencahayaan; lampu; lampu depan portabel; lampu jalan; lampu keselamatan; peralatan dan instalasi pencahayaan;
perlengkapan pencahayaan; tabung bercahaya untuk penerangan; tabung debit, listrik, untuk penerangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

566

: DID2021040622
: 16/06/2021 16:21:39
:
: HUSNI SAPUTRA NG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN TERUSAN BANDENGAN UTARA BLOK I / 96, RT.005, RW.016,
KELURAHAN PEJAGALAN, KECAMATAN PENJARINGAN, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WENGLY
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040623
: 16/06/2021 16:22:56
:
: Ida Puspitasari

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Lesti no 24, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BENA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT, ABU-ABU, HITAM, MERAH MUDA, HIJAU, UNGU, BIRU, PUTIH
: 9
: ===Sarung, wadah dan tempat lensa kontak; Wadah lensa kontak; alat pembersih lensa kontak; lensa kontak; lensa kontak
berwarna; lensa kontak bifocal; lensa kontak kosong; membawa kasing dan wadah untuk lensa kontak; tempat untuk
kacamata, klip hidung dan untuk lensa kontak; tempat untuk kontak lensa; wadah untuk lensa kontak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Hitam, Putih
: 25, 28
: ===Pakaian olahraga; celana olahraga; korset; pakaian; sepatu olahraga===
===bola; bola basket; bola biliar; bola bowling; bola golf; bola kaki; bola tangan; bola tenis; bola tenis meja; bola untuk anakanak; bola untuk olahraga; bola voli; kok; papan luncur; raket; sepatu roda===

: DID2021040624
: 16/06/2021 16:26:26
:
: Ahmad Saidun Fidaroini

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ds. Menganti Rt. 007 Rw. 003 Kec. Menganti Kab. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa
Timur, 61174
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: EMAS
: 30
: ===Bakpia; Kue Lidah Kucing; kue buah; kue kastangel; kue kering kastengel; kue nastar; kue pai; kue putri salju; kukis (kue
kering); kulit pie===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021040625
: 16/06/2021 16:27:25
:
: LUCKY SOEBYANTORO

540 Etiket

: Simprug Golf 18 No. 4B, RT. 004 RW. 008, Grogol Selatan, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Chamelia Sari S.E., S.H., M.H., LL.M.
: PRAWIRANEGARA International Patent & Trademark Law Office, Pusat Perkantoran
Pulomas Blok XI Kav. 3, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SHORI SUSHI BAR + Lukisan + karakter huruf kanji
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

Halaman 527 dari 623

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040627
: 16/06/2021 16:28:44
:
: PT. Asia Vaporido Berjaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cirangrang Barat No. 10 RT 002 RW 001 Kelurahan Margahayu Utara
Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat, 40224
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JR (JUSRAKJAT)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 34
: ===cairan rokok elektronik [e-liquid]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040628
: 16/06/2021 16:32:21
:
: PT MAKINDO PERDANA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pulogadung No. 27, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur , Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13930
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DELISIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 29
: ===Daging kelapa untuk santan; Santan Kepiting; minuman berbahan dasar santan; pengganti produk susu yang berbahan
dasar tumbuhan dan kacang-kacangan, termasuk susu beras, kedelai, santan, susu almond, dan susu kedelai beraroma;
santan; santan bubuk; santan untuk keperluan kuliner; sari kelapa (santan)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J152021040629
: 16/06/2021 16:32:28
:
: Patrick Tandiary

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Somba Opu No. 8 Kel. Bulogading Kec. Ujung Pandang Kota Makassar, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan, 90111
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TANNAMAS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: EMAS dan COKLAT
: 35
: ===Toko emas dan perhiasan; Toko perhiasan; layanan ritel untuk perhiasan; toko perhiasan, emas batangan dan berlian;
toko yang menjual perhiasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040630
: 16/06/2021 16:33:29
:
: CV. BUNA TIRTA CHEM

540 Etiket

: Dusun Jagalan RT.007,RW.003,Kelurahan Tegaltirto,Kecamatan Berbah,Sleman,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

Halaman 528 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
: Jalan Ngagel Wasana III No 53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BTC - BUNA TIRTA CHEM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 35
: ===Agen penjualan; Jasa penjualan; Jasa perdagangan; Jasa perdagangan besar (Distributor); Penempatan personel, yaitu
jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk mengelola dan mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan
benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum, penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri
lainnya.; Penjualan deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan tanah; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan
ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu
pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik
yang belum diproses, komposisi bahan pencegah kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri,
zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta
lain, kompos, pupuk kandang, pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak,
bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar
alam mentah, logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik
tidak mengandung obat dan sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan
pemutih dan zat lain untuk penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok,
sediaan pembersih tubuh dan perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan,
sabun, anti keringat (pembersih badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim,
pasta gigi, deodoran, sediaan penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut,
sediaan perawatan tangan, sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan
menghilangkan cat kuku, cat kuku, sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk
menyegarkan napas [tidak mengandung obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu,
sediaan mandi pancuran, produk perawatan kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; layanan ritel untuk bahan kimia untuk
digunakan dalam hortikultura; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel untuk bahan
kimia untuk digunakan dalam pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040631
: 16/06/2021 16:36:01
:
: Eko Susanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bringkang Rt. 013 Rw. 006, Kec. Menganti Kab, Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa
Timur, 61174
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kUNING, HIJAU, MERAH, HITAM, PUTIH, COKLAT
: 29
: ===Minyak goreng (semprot) berbahan dasar sayuran; minyak goreng===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040632
: 16/06/2021 16:37:44
:
: PT. MITRA ZHONA SELARAS

540 Etiket

540 Etiket

: RUKO FATMAWATI SOHO LANTAI 2, JL. LEBAK BULUS 1 NO. 1A, KEL.
CILANDAK BARAT, KEC. CILANDAK, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
: Kelvin Wibawa S.H.,
: Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald, Jalan Emerald Selatan 2 No. 26, Gading
Serpong, Tangerang 15810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SIP PRIMA – DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALLS + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Biru, Putih
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 10
: ===Pakaian medis; Sarung tangan pelindung untuk tujuan medis; jas scrub bedah; kaus kaki medis; masker bedah; masker
untuk digunakan oleh tenaga medis; pakaian pelindung untuk keperluan medis; penutup sepatu bedah; perisai perlindungan
wajah untuk tujuan medis; sarung untuk tujuan medis; topi bedah===
: DID2021040633
: 16/06/2021 16:39:16
:
: DWI MUNA SAFITRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. ULIN GG. RUMBIA RT007 RW000, KEL. KARANG ASAM ILIR, KEC. SUNGAI
KUNJANG, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75127
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Dews Healthy
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: orange, biru, abu, putih
: 5
: ===BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan pengendali hama; Bahan serat yang berhubungan dengan makanan
(dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk penggunaan/keperluan industri; Celana dalam sanitasi; Ekstrak herbal
Cina untuk keperluan medis; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu
memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu untuk
membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk membantu meredakan batuk; Jamu untuk membantu
meringankan darah tinggi yang ringan; Kapas batangan untuk keperluan medis; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Minuman
jahe merah yang mengandung obat; OBAT BIUS; OBAT CACING; Obat Penghilang Rasa Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Obat
paten Cina; Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Obat-obatan untuk mengobati infeksi HIV, dengan pengecualian
obat-obatan yang berkaitan dengan antihistamin, anti-alergi, asma, dekongestan dan penyakit pernapasan atau infeksi;
Pembalut tipis untuk orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai; Ramuan obat tradisional Cina; Sabuk untuk
handuk sanitasi (handuk); Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sediaan farmasi untuk antitusif dan selesma; Sediaan
farmasi untuk batuk; Sediaan farmasi untuk obat selesma; Sediaan obat batuk; Sediaan-sediaan kimia untuk mengobati jamur;
Suplemen diet yang terdiri dari unsur mikro; Suplement bernutrisi; TONIK OBAT KUAT; Tissue yang diresapi dengan alkohol
untuk keperluan medis; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen antileprotik; agen detoksifikasi klorin untuk keperluan
medis; agen farmasi untuk epidermis; agen farmasi yang mempengaruhi metabolisme; agen farmasi yang mempengaruhi
organ pencernaan; agen farmasi yang mempengaruhi organ sensorik; agen kardiovaskular untuk keperluan medis; agen
pengiriman obat dalam bentuk bubuk yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan;
agen pengiriman obat dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obatobatan; agen pengiriman obat dalam bentuk wafer yang dapat dimakan untuk membungkus obat-obatan bubuk; agen
pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen penstabil kapiler untuk keperluan medis; air yang
diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; akar obat; algisida untuk kolam renang; alkohol obat; anestesi inhalansia; anti-infeksi;
anti-inflamasi; antibodi kolostral untuk keperluan medis; antihistamin; antioksidan [suplemen makanan]; antiseptik; bahan
untuk menambal gigi; bahan untuk menambal gigi dan lilin gigi; balsem yang mengandung obat; bar energi suplemen gizi;
batang sereh wangi untuk digunakan sebagai pengusir serangga; bedah mesh terutama terdiri dari jaringan hidup; bubuk
pengganti makanan bergizi; carbolineum [parasitisida]; chinoline untuk keperluan medis; cosmeceuticals untuk keperluan
medis; cosmeceuticals untuk keperluan terapi atau medis; cosmeceuticals untuk tujuan terapeutik; creosote untuk keperluan
farmasi; cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; deodoran mobil; desinfektan sabun wangi; desinfektan untuk
keperluan dokter hewan; desinfektan untuk kolam renang; desinfektan untuk peralatan dan instrumen medis; diastase untuk
keperluan medis; dressing luka steril; dressing steril; eksipien pembawa untuk sediaan farmasi; ekstrak herbal obat; ekstrak
herbal obat untuk keperluan medis; farmasi; ganja untuk keperluan medis; gel anti-inflamasi; gel dermatologis berbasis
kortison; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; implan bedah terdiri dari jaringan hidup; implan bedah tumbuh dari sel
induk; infus herbal obat; infus obat; injeksi insulin dijual penuh dengan insulin; jamu-jamuan pelangsing tubuh; jamur obat; jeljel yang mengandung obat; kanabis [dapat dimakan] untuk tujuan medis; kapas untuk keperluan medis; kapsul alergi; kapsul
minyak cod-liver; kapsul pelangsing; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kapsul untuk sediaan farmasi
veteriner; kapsul yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan;
kardiotonik; kartrid yang berisi diagnostik medis; kartrid yang berisi reagen untuk penggunaan uji diagnostik medis;
kartrid uji yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kasein untuk suplemen diet; kaset terapi
elastis; kaset yang berisi reagen diagnostik medis; kaset yang berisi reagen untuk penggunaan tes diagnostik medis; kaustik
untuk keperluan farmasi; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat nyamuk; kerah antiparasit untuk hewan; kertas crepe
untuk keperluan medis; kertas crepe untuk keperluan sanitasi; kertas krep untuk keperluan medis; kertas krep untuk keperluan
sanitasi; khloroform; kokain; kolagen untuk keperluan medis; kotak obat, portable, terisi; krim antibiotik serba guna; krim
antijamur untuk keperluan medis; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim pelindung obat; krim untuk penggunaan
dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; kulit puring; kulit puring untuk tujuan
medis; kumparan dupa serai untuk digunakan sebagai penolak serangga; lilin telinga untuk tujuan terapeutik; losion untuk
wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion anti-terbang; lotion farmasi untuk kulit; lotion obat;
lumpur obat; lumpur untuk mandi; makalah yang dirawat secara kimia untuk digunakan dalam deteksi darah okultisme tinja;
makanan untuk makanan enteral; makanan yang diresapi ganja untuk tujuan medis; minuman elektrolit untuk keperluan
medis; minuman obat; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa;
minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis;
minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minuman

740
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yang diresapi ganja untuk tujuan medis; minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak anti-horsefly; minyak hati ikan kod;
minyak ikan yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak jarak untuk keperluan medis; minyak kamper untuk keperluan
medis; minyak laut yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak terapi untuk kesehatan; mugwort untuk keperluan medis;
multi-purpose analgesik balm obat; narkotika; obat antijamur; obat jagung; obat kumur untuk keperluan dokter hewan; obat
kumur untuk keperluan medis; obat tetes pereda batuk; obat tetes telinga; obat-obatan; obat-obatan farmasi; obat-obatan
kardiovaskular; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan untuk keperluan gigi; obat-obatan untuk keperluan manusia; obatobatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk mengatur siklus menstruasi; obat-obatan untuk mengobati gangguan usus;
obat-obatan untuk mengobati gejala penyakit radiasi; obat-obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; obat-obatan untuk
mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk meringankan sembelit; obat-obatan untuk pencegahan dan pengobatan
kanker; obat-obatan untuk penggunaan oftalmologis; obat-obatan untuk pengobatan kanker; obat-obatan untuk pengobatan
penyakit menular; obat-obatan untuk pengobatan penyakit tulang; obat-obatan untuk pengobatan penyakit virus; obat-obatan,
sediaan medis dan kedokteran hewan; paduan keramik digunakan dalam mahkota gigi; pasta gigi obat; pati dan produk pati
untuk keperluan farmasi; pati untuk keperluan diet atau farmasi; pati untuk keperluan farmasi; pelembab kulit obat; pelembab
tangan medikasi; pelumas seksual pribadi berbasis lidah buaya; pembantu untuk keperluan dokter hewan; pembasmi kuman
di udara dalam bentuk semprotan; pembersih rongga mulut untuk keperluan medis; pembersih tangan antiseptik; pembersih
wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pembilasan hidung; pengganti makanan gizi; pengharum
karpet; pengisi untuk gigi; penolak kucing; pensil kaustik; perban bedah; perban telinga; permen untuk keperluan medis;
permen, obat; petroleum jelly untuk keperluan dokter hewan; pil antioksidan; plester analgesik anti-inflamasi; plester bedah;
plester jagung; popok sekali pakai untuk hewan peliharaan; preparat alkaloid koka untuk keperluan medis; propolis untuk
keperluan farmasi; ramuan obat; reagen diagnostik in vitro yang terkandung dalam kartrid yang sudah diisi sebelumnya untuk
penggunaan medis.; reagen diagnostik klinis; reagen medis yang terkandung dalam kartrid untuk penggunaan diagnostik
medis; reduksi kolesterol; relaksan otot; sabun antibakteri; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun obat untuk tangan; sabun
obat untuk wajah; sabun wajah obat; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-inflamasi; salep kulit terbakar; salep mentolated
obat multi-tujuan; sampo mengandung obat; sapuan ternak [insektisida]; sediaan anti-infeksi untuk keperluan dokter hewan;
sediaan anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan antimikroba untuk menghambat
dekomposisi mikrobiologis; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam ginekologi; sediaan dan bahan farmasi untuk
digunakan dalam onkologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan di bidang anestesi; sediaan dan bahan farmasi untuk
pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan
penyakit dan gangguan kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan metabolisme;
sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan dan
bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan
penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan farmasi untuk perawatan kulit dan jaringan yang rusak; sediaan dan
komposisi farmasi untuk pengobatan dan pencegahan kanker; sediaan dan zat anti alergi farmasi; sediaan farmasi; sediaan
farmasi dan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi
dan zat untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi dijual dalam jarum suntik prefilled; sediaan farmasi untuk
digunakan dalam dermatologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam kemoterapi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam
mencegah kebiasaan merokok; sediaan farmasi untuk digunakan dalam onkologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam
urologi; sediaan farmasi untuk digunakan sebagai obat tetes mata; sediaan farmasi untuk luka; sediaan farmasi untuk manusia
untuk pencegahan dan pengobatan penyakit auto-imun dan penyakit inflamasi/radang tidak termasuk antalgik, produk antinyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit
kardiovaskular dan penyakit pulmonari tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi;
sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit onkologis tidak termasuk antalgik, produk antinyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit
terkait infeksi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit terkait infeksi tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan
pengobatan penyakit virus; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk mengobati alergi; sediaan farmasi
untuk mengobati cedera olahraga; sediaan farmasi untuk mengobati chloasma; sediaan farmasi untuk mengobati dan
mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan metabolisme; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan organ sensorik; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan sistem pencernaan; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk
mengobati gejala penyakit radiasi; sediaan farmasi untuk mengobati halitosis; sediaan farmasi untuk mengobati hipoglikemia;
sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; sediaan
farmasi untuk mengobati masalah epidermal; sediaan farmasi untuk mengobati penyakit pernapasan; sediaan farmasi untuk
mengobati rinitis alergi dan asma; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan matahari; sediaan farmasi untuk mengobati
tumor ganas; sediaan farmasi untuk merawat kulit kering yang disebabkan oleh kehamilan; sediaan farmasi untuk pengobatan
asam urat; sediaan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan farmasi untuk pengobatan disfungsi ereksi; sediaan farmasi
untuk pengobatan epilepsi; sediaan farmasi untuk pengobatan fibrosis kistik; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan
hormonal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal dan pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk
pengobatan gangguan irama jantung; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pencernaan; sediaan farmasi untuk
pengobatan hiperkolesterol; sediaan farmasi untuk pengobatan hiperlipidemia; sediaan farmasi untuk pengobatan kanker;
sediaan farmasi untuk pengobatan ketidakseimbangan kimia; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan kondisi mata;
sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit kardiovaskular; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan
farmasi untuk pengobatan penyakit sistem saraf pusat [SSP]; sediaan farmasi untuk sistem saraf perifer; sediaan farmasi yang
dijual dengan injeksi prefilled; sediaan kloramfenikol; sediaan kondroitin; sediaan lidah buaya untuk keperluan farmasi;
sediaan menghilangkan kutil obat; sediaan multivitamin; sediaan niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan nutrisi untuk
penggunaan medis; sediaan penghilang bau di udara; sediaan pengobatan dismenore; sediaan pengobatan jamur kuku;
sediaan pengobatan kardiovaskular; sediaan pengobatan mabuk perjalanan; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan
perawatan kuku untuk keperluan medis; sediaan perlengkapan mandi medikasi; sediaan pertumbuhan rambut obat; sediaan
sanitasi kuku; sediaan sanitasi telur; sediaan semprotan hidung dan oral untuk digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat;
sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); sediaan-sediaan makanan diet; sel induk untuk tujuan medis;
sel untuk keperluan medis; semprotan anti serangga; semprotan anti-inflamasi; semprotan obat; semprotan obat untuk mulut;
semprotan tenggorokan obat; sirup obat batuk; solusi nutrisi untuk penggunaan medis untuk pemberian intravena; solusi
pembersihan untuk keperluan medis; solusi untuk keperluan kit medis pengujian diagnostik; suplemen bubuk nutrisi; suplemen
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diet dari serbuk sari; suplemen diet gandum; suplemen diet glukosa untuk hewan; suplemen diet seng; suplemen gizi dalam
sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen karbohidrat; suplemen makanan berbasis karbohidrat;
suplemen makanan bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam
bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga
ketahanan; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet bubuk, bukan
untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan obat
berbasis kolagen; suplemen makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi untuk manusia
dan hewan; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; supositoria; supositoria untuk hewan; supositoria untuk
keperluan kesehatan hewan; supplemen makanan untuk keperluan medis; tablet hisap obat; tablet vitamin efervesen;
tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; teh obat; tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan skrining
penyakit; tes immunoassay kromatografi untuk penggunaan medis; tetes minyak cod-liver; vaksin tidak termasuk antalgik,
produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040634
: 16/06/2021 16:39:43
:
: HUSNI SAPUTRA NG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN TERUSAN BANDENGAN UTARA BLOK I / 96, RT.005, RW.016,
KELURAHAN PEJAGALAN, KECAMATAN PENJARINGAN, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WUDEXI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25, 28
: ===Pakaian olahraga; celana olahraga; korset; pakaian; sepatu olahraga===
===bola; bola basket; bola biliar; bola bowling; bola golf; bola kaki; bola tangan; bola tenis; bola tenis meja; bola untuk anakanak; bola untuk olahraga; bola voli; kok; papan luncur; raket; sepatu roda===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040635
: 16/06/2021 16:40:56
:
: Siti Choiriyah

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sindu Joyo 10A RT.001 RW.002, Kel. Lumpur Kec. Bungah Kab. Gresik ,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61117
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Emas
: 29
: ===Dendeng Aceh; Dendeng Balado; Dendeng ikan; Keripik rumput laut; dendeng; dendeng ayam; keripik buah; keripik
kentang; keripik sayuran; keripik singkong===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2021040636
: 16/06/2021 16:41:20
:
: Haris Zulian Nasution

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ds. Purwodadi RT 1 RW 3 Kec. Sidayu Kab. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur,
61153
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ungu, Hitam
: 3
: ===Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Semir sepatu; krim sepatu===
: DID2021040638
: 16/06/2021 16:47:57
:
: PT. TRANSMARCO MONG

540 Etiket

: JL. BOJONG LARANG NO.6, RT.02/04, KEL. BOJONG JAYA, KEC. KARAWACI,
Kota Tangerang, Banten, 15115
: Kelvin Wibawa S.H.,
: Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald, Jalan Emerald Selatan 2 No. 26, Gading
Serpong, Tangerang 15810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 18
: ===Label untuk koper; Tali; Tas-tas; dompet; dompet saku; kerangka tas tangan; koper; koper troli; kulit; kulit imitasi; kulit
mentah; ransel; ransel pendaki gunung; tali kulit; tas bepergian; tas kecil penyimpan surat dan dokumen; tas sekolah; tas
tangan; tas-tas kecantikan yang dijual kosong===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040639
: 16/06/2021 16:48:20
:
: PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GEDUNG MNC FINANCIAL CENTER LANTAI 8, JL. KEBON SIRIH NO. 21-27,
MENTENG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10340
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MotionCredit
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih; Biru; Kuning
: 9
: ===Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk telepon seluler; Aplikasi telepon genggam untuk kebutuhan transaksi

740

perbankan; Dompet elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran; Dompet elektronik yang dapat
diunduh; Perangkat lunak komputer dan aplikasi telepon genggam yang mengizinkan pelanggan (pengguna) untuk
mengakses rekening bank dan bertransaksi; Perangkat lunak untuk informasi kredit pribadi terkait dengan keuangan; Peranti
lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; Peranti
lunak untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan cara elektronik; aplikasi (perangkat lunak) yang dapat
diunduh untuk telepon pintar; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan
elektronik; aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelian/
pembayaran; aplikasi pengaturan keuangan; aplikasi perangkat lunak untuk produk perbankan melalui fasilitas pesan singkat
(SMS); aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan
elektronik, mobile dan online; aplikasi piranti lunak komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol dan tablet,
yaitu piranti lunak yang digunakan untuk menyimpan dan menarik dana dari rekening bank, rekening kartu kredit, rekening
kartu debit, transfer dana, melakukan transaksi, dan melihat informasi rekening bank; aplikasi seluler; aplikasi seluler untuk
perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; kartu-kartu bersandi dan magnetik untuk digunakan dalam pengiriman
dana secara elektronik dan untuk transaksi-transaksi keuangan pada umumnya; komputer yang bisa dipakai, smartphone,
monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan
telekomunikasi, perangkat perangkat komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat komunikasi elektronik digital
semua untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan untuk memungkinkan pelanggan mengakses
informasi keuangan dan rekening bank dan untuk melakukan transaksi bisnis bank; perangkat lunak aplikasi untuk
smartphone; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam kaitannya dengan layanan
keuangan, transaksi keuangan, perdagangan elektronik, pembayaran elektronik, penukaran mata uang asing, layanan
perdagangan dan broker dan layanan konsultasi investasi; perangkat lunak komputer untuk perbankan, keuangan,
peminjaman dan pembayaran; perangkat lunak untuk mengakses jasa-jasa perbankan dan keuangan melalui jaringan
komputer global; perangkat lunak untuk menyediakan sebuah platform keuangan elektronik yang memfasilitasi transaksi
pembayaran dan transaksi keuangan melalui sebuah jaringan komputer; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam sifat
aplikasi mobile untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui ACH, kartu kredit, kartu debit,
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kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak
dan online; perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis
pembayaran dan transaksi hutang; perangkat lunak yang mampu menyediakan fasilitas perbankan, finansial dan
pembayaran===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040640
: 16/06/2021 16:51:42
:
: PRADIPTO SUGONDO

540 Etiket

: Jl. Bima C 15 Perumahan Bima Arya Sena RT. 003/RW. 002, Kelurahan Jatikramat.
Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat
: Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M
: AFJ Counselors At Law, Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor
(207 B-C) Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tangguh
: merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, hijau dan abu-abu
: 12
: ===KENDARAAN PERTANIAN RODA 3; Karoseri kendaraan bermotor roda tiga, atau lebih; Kendaraan UTV (utility task
vehicles); Kendaraan transportasi yang bergerak secara otonom; kendaraan; kendaraan barang; kendaraan bermotor;
kendaraan darat; kendaraan efek tanah; kendaraan elektrik; kendaraan komersial; kendaraan off-road; kendaraan offroad;
kendaraan otomotif; kendaraan serba guna; kendaraan untuk perjalanan darat; kendaraan-kendaraan dengan penggerak
empat roda yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan offroad atau on road dan mempunyai jarak yang tinggi antara bodi mobil
dengan permukaan tanah (sport utility vehicles) ; traktor pertanian; traktor untuk keperluan pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040641
: 16/06/2021 16:53:14
:
: PT. TRANSMARCO MONG

540 Etiket

: JL. BOJONG LARANG NO.6, RT.02/04, KEL. BOJONG JAYA, KEC. KARAWACI,
Kota Tangerang, Banten, 15115
: Kelvin Wibawa S.H.,
: Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald, Jalan Emerald Selatan 2 No. 26, Gading
Serpong, Tangerang 15810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Celana jeans; Ikat kepala (pakaian); Ikat pinggang; Mantel; Pakaian olahraga; Sweater; alas kaki; atasan [pakaian]; blus;
celana panjang; celana pendek; gaun; jaket [pakaian]; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jas; kaos; kaos kaki; kemeja;
kemeja lengan panjang; legging [celana panjang]; mantel; pakaian; pakaian dalam; pakaian renang; penutup kepala; piyama;
rok; rompi; sandal; sandal selop; sarung tangan; sepatu; sepatu untuk anak-anak; sol untuk alas kaki; syal; tali sepatu; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040642
: 16/06/2021 16:56:04
:
: PT INDOSIAR VISIUAL MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Damai No.11 Daan Mogot, Duri Kepa, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11510
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Lamaran #takdircintaleslar
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Ungu, merah muda, putih
: 41

740

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Acara yang tidak dapat diunduh yang menampilkan program televisi dan dalam bentuk pendek serta gambar bergerak
dalam bentuk komedi, drama, berita, realitas, dan variasi konten; Distribusi [selain transportasi] program televisi; Hiburan
dalam bentuk serial televisi dan konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama,
berita, dan variasi; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung,
olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten
multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan
secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi
film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama,
berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan, seperti
produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa pendidikan dan
hiburan dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi
buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi,
distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman
suara dan video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi
melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu,
produksi multimedia hiburan, berita dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk
penyediaan program berkelanjutan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan
melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang
film dan televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi,
video, video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar
bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan
yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film
dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan
teater langsung yang menyajikan karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif
secara on-line melalui jaringan elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan
permainan komputer secara online; penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik,
film bioskop, program televisi animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang
berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik;
jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan
seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi
program radio, program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan
panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan
multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast yang
berkelanjutan; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten hiburan, yaitu film, program televisi, klip
video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang komedi, drama, aksi, variasi,
petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi, melalui jaringan internet,
jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan dalam bentuk serial
televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dan pendidikan dalam
bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan dalam bidang bola basket dan menampilkan permainan basket dan
pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi,
yaitu program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui
internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan, yaitu
penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi
interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan
tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan, yaitu,
penampilan langsung oleh bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet;
Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan budaya, hiburan oleh televisi
protokol internet; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Layanan produksi program film, televisi, radio dan video;
Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran, penampilan karya seni secara langsung
maupun yang direkam; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan
multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan film dan
acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan dan rekomendasi
mengenai film dan acara televisi; Menyediakan informasi hiburan tentang program televisi yang sedang berlangsung melalui
jaringan komputer global; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang
tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten hiburan multimedia;
Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan nirkabel; Penyediaan
gambar dan film karakter animasi berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global, siaran televisi;
Persiapan untuk program televisi; Produksi acara televisi; Produksi dan distribusi program radio dan televisi, hiburan radio dan
televisi, pertunjukkan langsung; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video,
musik, permainan interaktif, film, film animasi, program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi
dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; Produksi, siaran, rekaman, transmisi dan
distribusi program televisi yang berkaitan dengan acara bulutangkis; aplikasi make-up untuk aktor televisi; distribusi konten
digital asli yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi
melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs
web hiburan, dan outlet video-on-demand; distribusi program televisi; distribusi program televisi ke sistem televisi kabel;
hiburan dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat
program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di
bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam
sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang varietas; hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan aksi
langsung; hiburan melalui siaran televisi nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan radio dan televisi; hiburan
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radio dan televisi disediakan melalui Internet; hiburan televisi; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang
disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau
radio; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video, program televisi, serial animasi, dan materi
multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi dan
produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program
multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui
layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program
multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan
komputer global; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio yang menampilkan informasi, berita dan balap motorsport serta
pengembangan mengenai balap motorsport; jasa hiburan, yaitu serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan
materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon,
internet dan database online; jasa-jasa produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan
hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi
berbasis realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang
olahraga; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk orang yang kurang mampu; layanan hiburan televisi; layanan
pengeditan pasca-produksi di bidang video, pertunjukkan televisi dan film; layanan rekaman audio, film, video dan televisi;
layanan studio film dan televisi; memberikan informasi hiburan melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan on-line;
memberikan informasi, daftar, dan berita mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web; memproduksi dan
mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi; memproduksi film pita video di bidang
pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program radio atau televisi dan bukan untuk iklan dan
publisitas]; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand; menyediakan
film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar; menyediakan film, televisi dan hiburan video
musik melalui situs web interaktif; menyediakan hiburan melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan
Internet; menyediakan informasi secara online melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan
lokal pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik; menyediakan layanan hiburan radio dan
televisi; menyediakan program televisi yang sedang berlangsung di bidang kepentingan umum; menyediakan program televisi,
tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan
konten multimedia serta informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.;
menyediakan situs web yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar
bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam
bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan sumber
interaktif dan panduan pemrograman secara online pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan
musik yang disesuaikan dengan preferensi pemrograman pemirsa; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan
hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi, proofreading naskah, produksi konten digital
asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband
dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri,
situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand yang berkaitan; pengeditan program radio dan televisi; pengeditan program
televisi; pengoperasian peralatan video atau audio untuk produksi program radio atau televisi; pengoperasian peralatan video
dan audio untuk produksi program televisi; penulisan skenario layar televisi; penyediaan film, gambar bergerak, dan film
(movies), program televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui
layanan video-sesuai-permintaan; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan klip video yang
tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau
berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan program hiburan multimedia melalui televisi, broadband,
nirkabel, dan layanan online; penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan
(games) online (yang tidak dapat di download); perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program
radio dan televisi; perekaman, produksi, dan distribusi film, video, dan rekaman audio, program radio dan televisi; presentasi
dari acara televisi dan radio; produksi acara-acara olah raga untuk televisi dan radio; produksi dan distribusi (selain
transportasi) video musik televisi; produksi dan distribusi acara permainan televisi; produksi dan distribusi karya audio-visual,
yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau
mengunduh dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik;
produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang berhubungan dengan multimedia melalui siaran televisi dan
melalui Internet dan peralatan lokal; produksi dan distribusi program radio dan televisi; produksi dan distribusi program televisi;
produksi dan pengeditan program radio dan televisi; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan televisi;
produksi dari pertunjukan hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan
video, katridge, cakram laser, cakram komputer dan sarana elektronik; produksi film rekaman video dalam bidang pendidikan,
budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau publisitas; produksi film
televisi; produksi film, dan program audiovisual dan televisi; produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, film
video, program radio dan televisi; produksi fitur televisi; produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi konten digital asli
yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan
perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs
hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; produksi program pertunjukan, program radio dan televisi, film selain
untuk keperluan periklanan; produksi program radio dan televisi; produksi program radio dan televisi sindikasi; produksi
program radio dan televisi untuk Internet dan media lainnya; produksi program radio, televisi dan audio; produksi program
televisi; produksi program televisi di bidang mode untuk tujuan hiburan; produksi program televisi kabel; produksi program
televisi teks tertutup; produksi program televisi untuk disiarkan di perangkat seluler; produksi program televisi untuk disiarkan
di telepon seluler; produksi program-program televisi; program televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan konten
hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang
dapat diunduh atau tidak dapat diunduh===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040643
: 16/06/2021 16:56:22
:
: salifin

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: sutrisno 739 B, Kota Medan, Sumatera Utara, 20231
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Pohon Panjang Umur
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: coklat muda dan putih
: 30
: ===teh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040644
: 16/06/2021 16:59:50
:
: PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GEDUNG MNC FINANCIAL CENTER LANTAI 8, JL. KEBON SIRIH NO. 21-27,
MENTENG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10340
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MotionCredit
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih; Biru; Kuning
: 36
:
===Jasa Kredit Online; Jasa debit dan kredit rekening keuangan; Jasa pembayaran tagihan, transaksi elektronik kredit dan
debit, transfer dana elektronik, pembayaran tunai, penggantian uang tunai yang diberikan dengan kartu kredit dan kartu debit,
transaksi tunai elektronik, jasa pemrosesan pembayaran, jasa otentikasi dan verifikasi transaksi; Jasa perbankan; Kliring dan
rekonsiliasi transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global; Layanan administrasi pembayaran
melalui jaringan komunikasi global; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan keuangan
melalui jaringan komunikasi global, layanan moneter melalui jaringan komunikasi global, layanan transaksi elektronik
keuangan melalui jaringan komunikasi global, kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan
komunikasi global, layanan administrasi pembayaran melalui jaringan komunikasi global, layanan valuta asing elektronik,
layanan perantara keuangan, menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui jaringan
komunikasi global, menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar di gerai toko, layanan keuangan
untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa yang ditawarkan oleh orang lain, semua disediakan
melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik
melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik
untuk transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit dan transaksi cek elektronik semua melalui jaringan
komunikasi global, layanan keuangan, manajemen resiko keuangan, perencanaan keuangan, manajemen keuangan, layanan
investasi keuangan, analisis data keuangan, konsultasi keuangan, manajemen asset keuangan, layanan nasehat keuangan
yang berkaitan dengan perpajakan, menyediakan informasi keuangan, layanan transaksi keuangan, layanan konsultasi
strategi keuangan, layanan keuangan yang berkaitan dengan penyediaan dan penataan modal, layanan keuangan yang
berkaitan dengan manajemen keuangan, manajemen keuangan, mengatur hipotek dan pinjaman, layanan kredit dan
pinjaman, konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman, layanan pembiayaan dan pinjaman, angsuran pinjaman, jasa
pinjaman [pembiayaan], pinjaman terhadap keamanan, pinjaman hipotek, layanan pinjaman pribadi, penyediaan pinjaman
komersial, penyediaan pinjaman konsumen, penyediaan pinjaman industri, penyediaan fasilitas pinjaman dan kredit, pinjaman
bergulir, pinjaman sindikasi, asuransi, administrasi asuransi, nasehat asuransi, broker asuransi, konsultasi asuransi, layanan
manajemen asuransi, layanan reasuransi, perbankan, layanan perbankan elektronik, perbankan elektronik melalui jaringan
komputer global [internet banking], perbankan investasi, perbankan pedagang; perbankan on-line, layanan perbankan pribadi,
perbankan swasta, perbankan telepon, layanan perbankan yang berkaitan dengan setoran uang, layanan rekening bank,
memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan pembayaran
elektronik, layanan pemrosesan pembayaran, layanan dompet elektronik (layanan pembayaran), memfasilitasi pembayaran
elektronik melalui perangkat lunak, layanan uang elektronik, layanan pembayaran tagihan, peningkatan modal untuk akuisisi
dan merger bisnis; Layanan keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa yang ditawarkan
oleh orang lain, semua disediakan melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan yang disediakan dengan
menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan yang disediakan dengan
menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit dan
transaksi cek elektronik semua melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan, perbankan dan kredit; Layanan kredit;

740
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Layanan pendaftaran kartu kredit, kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu debit, kartu pembayaran, kartu keuangan
dan kartu pembelian; Layanan perantara keuangan; Layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi
global; Layanan valuta asing elektronik; Perbankan digital; anjak piutang; deposito, kredit dan asosiasi tabungan; jasa
keuangan; jasa keuangan dalam bentuk jasa pemrosesan tagihan dan pembayaran; jasa keuangan disediakan dengan cara
elektronik; jasa keuangan terkomputerisasi; jasa keuangan, yaitu, menyediakan kartu kredit elektronik, kartu debit, kartu
hadiah, dan kartu pembelian prabayar secara elektronik melalui internet, telepon seluler, dan smart phone; jasa pengelolaan
uang tunai (cash management) termasuk pelayanan anjungan tunai mandiri, termasuk penggantian uang tunai, memelihara
dan menjemput deposito, memproses, menghitung dan membungkus koin, memroses dan menghitung mata uang kertas, jasa
persiapan penggajian, penjualan tiket pertunjukan dan tiket lotre, pelayanan mesin pemberian ganti rugi, jasa rekening cek,
cek tunai, verifikasi deposito, pemrosesan night bag, pengkodean cek, konsolidasi dari uang bank individu, pesanan
penggantian cabang dan pesanan komersial, brankas virtual, penanganan penghasilan dari konvensi, pameran, dan
pertunjukan, distribusi tiket/kupon makanan, jasa menghitung persediaan dan akuntansi lainnya, jasa penanganan uang tunai
dan perubahan tagihan serta operasi moneter, jasa deposito uang tunai dan barang berharga, persiapan laporan keuangan,
jasa pengelolaan uang tunai dan penukaran uang, menyediakan dan memelihara brankas (drop safes) untuk menerima mata
uang dan penghasilan lainnya, jasa deposito uang tunai dan barang berharga, persiapan laporan keuangan , jasa pengelolaan
uang tunai dan penukaran uang, transfer dana elektronik, jasa yang berkaitan dengan melindungi rahasia informasi
perbankan, proses terintegrasi untuk pengelolaan uang tunai, menyeimbangkan dan merekonsiliasi dana, memantau,
menganalisis dan mengoptimalkan uang tunai, melacak dan mengelola deposito, merekonsiliasi cek, menyediakan percepatan
akses uang tunai; jasa penyedia informasi mengenai teknologi keuangan (finacial technology) melalui portal situs web; jasa
pialang saham; jasa-jasa keuangan, yaitu layanan pinjaman peer-to-peer (p2p lending); jasa-jasa keuangan, yaitu pinjaman
secara online; jasa-jasa perbankan dan keuangan secara online; layanan keuangan yang disediakan melalui Internet; layanan
kredit dan pinjaman; layanan perbankan disediakan melalui telepon seluler; layanan perbankan online yang dapat diakses
melalui aplikasi selular yang dapat diunduh; layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat
diunduh; layanan yang berkaitan dengan mata uang Crypto, yaitu menyediakan informasi keuangan online, menyediakan
informasi yang berkaitan dengan keuangan dan investasi melalui sarana elektronik, perdagangan mata uang real-time online,
layanan keuangan terkomputerisasi, perdagangan instrumen dan komoditas keuangan, layanan pertukaran saham elektronik,
melakukan transaksi pertukaran mata uang asing untuk pihak ketiga, melakukan transaksi keuangan online, transfer dana
elektronik, layanan keuangan yang disediakan dengan cara elektronik, pemberian petunjuk investasi, pialang investasi dan
manajemen investasi, perdagangan opsi sekuritas dan surat berharga berjangka pasar asing, manajemen aset dan portofolio,
jasa penjualan perbankan dan perbankan investasi, perdagangan berjangka, perdagangan saham dan obligasi, transaksi
keuangan dan moneter, urusan moneter, pialang online untuk perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang
dan produk keuangan lainnya, mengatur transaksi keuangan, layanan transfer dana elektronik dan pembayaran, transfer dana
elektronik, pemrosesan pembayaran elektronik, layanan transfer moneter, melakukan transaksi keuangan online, transaksi
keuangan online, menyediakan informasi keuangan dan asuransi online dari database komputer atau jaringan komunikasi
global, layanan pembayaran elektronik, menyediakan informasi dan petunjuk tentang manajemen keuangan, transfer dana
untuk pembelian barang melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan transaksi pembayaran, layanan perbankan terkait
bisnis, menyediakan informasi yang berkaitan dengan penerbitan voucher, penerbitan surat berharga yang dapat
diperdagangkan, penerbitan voucher dan token, penerbitan dan penebusan token, penerbitan voucher sebagai hadiah untuk
loyalitas pelanggan; menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit; pembayaran dan layanan kredit; penjualan kredit; perbankan
komersial on-line; perbankan swasta; urusan perbankan, operasi bank dan kredit===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040645
: 16/06/2021 17:03:22
:
: CORRY YOSAL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. POS BITUNG, RT. 019 RW. 004, KEL. KADU, KEC. CURUG, KAB.
TANGERANG, BANTEN, Kabupaten Tangerang, Banten, 15810
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INIZU + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU TUA, ORANYE
: 1
: ===Air Radiator; Kimia untuk pembersih; bahan kimia Pembersih ruang bakar pada mesin kendaraan (Carbon Clean); cairan
kimia pembersih, mencegah dan menghentikan kebocoran radiator; cairan kimia pencegah karatan; cairan kimia untuk
pembersih karburator===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040646
: 16/06/2021 17:15:09
:
: PT Nikato Visa Nusantara

540 Etiket

: JL. Patra Kuningan VIII No 9, Kecamatan Setiabudi. Jakarta Selatan, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950

Halaman 538 dari 623

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Champio SE MBA
: Jl. Waringin 1 No 24 Rt 01 Rw 07 Pulo Mas Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MyVisa
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih, biru, kuning
: 39
: ===layanan permohonan paspor dan visa perjalanan; mengatur visa perjalanan, paspor dan dokumen perjalanan untuk orang
yang bepergian ke luar negeri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040647
: 16/06/2021 17:18:19
:
: HERMANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TALAGA SARI, RT. 006 RW. 003, KEL. TALAGA SARI, KEC. CIKUPA, KAB.
TANGERANG, BANTEN, Kabupaten Tangerang, Banten, 15710
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ARMIK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 11
: ===Fitting lampu; LAMPU HIAS; Lampu Blitz; Lampu CFL/LHE / lampu hemat energi; Lampu Pijar; Lampu belajar; Lampu
darurat; Lampu listrik dan peralatan penerangan lainnya; Lampu malam; Lampu surya; Lampu untuk penerangan industrial;
Lampu untuk penerangan jalan umum; Lampu untuk penerangan kantor; bola lampu; dinamo lampu untuk sepeda; lampu;
lampu Natal, selain lilin; lampu akuarium; lampu bolam; lampu dekoratif; lampu dinding; lampu halogen; lampu helm; lampu
inframerah, bukan untuk tujuan medis; lampu keamanan; lampu keselamatan; lampu klieg; lampu laboratorium; lampu lampu
LED; lampu langit-langit; lampu lilin; lampu meja; lampu reflektor; lampu sepeda; lampu sepeda motor; lampu sorot; lampu
standar; lampu untuk mobil; lampu untuk tenda===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040648
: 16/06/2021 17:20:32
:
: Hendry Sudrajat

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rusun Apron 1C No.402 RT 001/RW 010, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10630
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAKANA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold, Putih, Hitam
: 29
: ===Makanan genggam yang dibekukan, disiapkan atau dikemas dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran;
Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak;
Makanan yang didinginkan yang terutama mengandung ikan, daging, dan unggas; Makanan yang diolah dari ikan; Potongan
daging ikan tanpa tulang; Produk ikan yang dibekukan; Produk makanan yang terutama mengandung ikan atau ayam; abon
ikan; fillet ikan; ikan beku; ikan, diolah; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan
berbahan dasar ikan; makanan dingin terutama terdiri dari ikan; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan;
makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan terutama
terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan berbahan dasar ikan; makanan ringan terutama terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran; masakan matang yang
terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; produk ikan olahan; produk ikan
olahan untuk makanan manusia; roti burger ikan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040649
: 16/06/2021 17:21:48
:
: N.W. NATAHAMIDJAJA, Freya Nirmala Natahamidjaja

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kapasan 30, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BAMBOE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HITAM KUNING, PUTIH
: 29, 30
:
===Abon Ayam; Abon Kepiting; Abon Sapi; Abon babi; Abon daging; Abon ikan; Abon ikan tongkol; Abon kerang; Abon telur;
Acar Kuning; Acar Pesmol; Acar Telur; Acar bawang merah; Acar bawang putih; Acar buah; Acar buah dan sayuran; Acar kaki
babi; Air dadih kering; Air kaldu yang dipadatkan; Akar olahan untuk makanan manusia; Ale Ale; Ampela ayam pedas; Anyang
Pakis; Arsik; Asam pedas Ikan Baung; Asinan; Ayam ala Sihlin; Ayam Bakar; Ayam Bakar Bumbu Padang; Ayam Bakar
Bumbu Rujak; Ayam Bakar Solo; Ayam Bakar Taliwang; Ayam Balado; Ayam Bumbu Bali; Ayam Bumbu Mengkudu; Ayam
Bumbu Sate; Ayam Cabai Hijau; Ayam Cincane; Ayam Fillet Crispy; Ayam Fillet Goreng Tepung Asam Manis; Ayam Geprek
Cabe Hijau; Ayam Geprek Keju; Ayam Geprek Sambal Matah; Ayam Goreng; Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Ayam Goreng
Bumbu Kuning; Ayam Goreng disiram saos petis; Ayam Gota; Ayam Iloni; Ayam Isi Buluh; Ayam Karage; Ayam Katsu Stik;
Ayam Kecap; Ayam Kecombrang; Ayam Lada Hitam; Ayam Panggang; Ayam Paniki; Ayam Rica Rica; Ayam Serundeng;
Ayam Suwir sambal kecombrang; Ayam Taliwang; Ayam Tangkap; Ayam Tuturuga; Ayam Woku Woku; Ayam betutu; Ayam
crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Ayam geprek;
Ayam geprek dengan sambal pedas berlevel; Ayam goreng Bumbu Lengkuas; Ayam goreng Kalasan; Ayam goreng jawa;
Ayam kremes; Ayam olahan ; Ayam penyet; Ayam potong dalam kemasan; Ayam rempah madu; Ayam ungkep; Babanci;
Babi; Babi Guling; Babi Guling Panggang; Babi Putar; Babi panggang merah [char siu]; Bacah Daging; Bagar Hiu; Bahan
dasar untuk membuat susu kocok; Bahan pengganti daging; Bahan pengganti produk susu terbuat dari tumbuhan atau
kacang-kacangan; Bahan pengganti susu yang berasal dari tumbuhan; Bakso daging sapi; Bakso dan/atau kue (perkedel)
gurita; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau kue (perkedel) sayuran; Bakso dan/atau lumpia udang;
Bakso goreng; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Balado Kentang-Teri; Balado Terong Teri; Bandeng presto (bandeng
duri lunak); Bangamat; Barongko; Baso Tahu; Batagor Goreng; Batagor Kuah; Bau Piapi; Bawang dayak, dikeringkan;
Bawang dayak, diolah; Bawang dayak, diproses; Bawang lokio, diproses; Bawang merah goreng; Bawang putih goreng;
Bebek Betutu; Bebek Palekko; Bebek goreng; Beberuq Terong; Beef Burger; Bekakak Ayam; Berry hawthorn kering; Biji
bunga matahari olahan; Biji olahan; Biji yang dapat dimakan, diolah; Bilenthango; Bistik Daging Sapi; Boba; Bola goreng
terbuat dari buncis; Buah Atep; Buah beku; Buah beku-kering dan makanan ringan yoghurt; Buah bersalut gula; Buah dan
sayur yang dikeringkan; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah dan sayuran kaleng, dikeringkan dan
diawetkan; Buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; Buah kelapa; Buah kurma; Buah pinang yang
diproses; Buah potongan; Buah yang diawetkan; Buah yang dibekukan; Buah yang dilapisi gula; Buah-buahan dalam kaleng;
Buah-buahan kaleng; Buah-buahan yang dibekukan; Buah-buahan, yang diawetkan; Bubuk kacang kedelai; Bubuk susu
kacang kedelai; Bubur buah [purees]; Bubur terong; Bunga pisang kalengan; Cabe rawit kering; Cacak Ikan; Cakalang Fufu;
Cakalang Suwir Kecombrang; Cakalang Suwir pedas; Campuran kacang panggang; Campuran sayur; Cangkang telur (dipisah
dari putih dan kuning telurnya); Chicken Burger; Cincau; Coto Makassar; Cream Soup; Cream for beverage [dairy products];
Crispy original (Ayam goreng Ayam tepung original); Cumi Cabe Hijau; Cumi Cah Kangkung; Cumi Sotong, tidak hidup; Cumi
asam manis; Cumi beku; Cumi krispi; Cumi pedas; Dadih ikan keju; Dadih susu; Daging Masak Hitam; Daging Sapi Lada
Hitam; Daging ayam asap; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Daging buah kelapa;
Daging cincang; Daging kaleng; Daging kalkun; Daging kelapa untuk santan; Daging kelapa yang dikeringkan; Daging kerbau;
Daging sapi angus; Daging sapi muda; Daging sapi suwir; Dali ni Horbo; Daun Singkong Teri; Daun Ubi Tumbuk; Dendeng
Aceh; Dendeng Balado; Dendeng Batoko; Dendeng Batoko Cabai Hijau; Dendeng ikan; Dengdeng Batoko Cabai Hijau;
Dengke Mas na Niura; Dim Sum udang; Dodol Amurang; Duduli; Duo Sale; Egg Cheese Sandwich; Ekstrak kerang; Ekstrak
susu kedelai; Empal Goreng; Empal Sapi; Emping Bengkulu; Es Brenebon; Fermentasi susu dan laktosa susu; Fermentasi
susu, air dadih susu dan laktosa susu dalam bentuk bubuk; Fish maw (olahan dari ikan); Gado-Gado; Gangan Asam Banjar;
Gangan Manok; Gatang Kenari; Gence Ruan; Geprek Daging; Ginseng merah yang diproses untuk digunakan sebagai
sayuran; Gohu; Gong-gong; Gudeg; Gudeg Nangka; Gula-apel olahan; Gulai Belacan; Gulai Ikan Patin; Gulai Kemba'ang;
Gulai Nangka; Gulai Siput Riau; Gulai Tahu; Gulai Telur; Gulai Tempe; Gulai Tepek Ikan; Gulai Terjun; Gulai ayam; Gulai sapi;
Gulungan (lumpia) ikan atau ayam; Gulungan kubis (stuffed); Gumbo (sup); Gurita Beku; Haddock (ikan) asap; Hasil laut
seperti cumi-cumi, kepiting, tiram, udang, lobster, kerang, teripang, oysters, rumput laut, scallop; Hasil produksi susu; Hasil
produksi yang terbuat dari susu (Bukan termasuk Minuman); Hasil-hasil produksi susu; Hidangan (dessert) dari cranberry;
Hidangan dari daging kornet; Hidangan dari labu; Hidangan siap saji terutama terbuat dari pengganti daging; Hidangan utama
yang dibuat terutama dari makanan laut; Hidangan yang dimasak berbahan dasar sayuran, kentang, buah-buahan, daging,
unggas, ikan, dan makanan laut; Ikan (dalam bentuk) batangan; Ikan Asap Selais; Ikan Asin Richa; Ikan Bakar Bandeng; Ikan
Bakar Manokwari; Ikan Bakar Sambal Dabu; Ikan Beku; Ikan Bungkus; Ikan Cuka; Ikan Dabu Dabu, diolah; Ikan Dole; Ikan
Dori Bumbu Bali; Ikan Jelawat; Ikan Kakap Fillet Goreng; Ikan Kembung Asam Pedas; Ikan Komu Asar; Ikan Kuah Belimbing;
Ikan Patin Bumbu Acar; Ikan Salem; Ikan Tude; Ikan Tuna; Ikan Tuna Cabai; Ikan Uilulia, diolah; Ikan cakalang asap; Ikan
crispy; Ikan dori goreng tepung; Ikan goreng tenggiri; Ikan jebung bakar; Ikan kaleng; Ikan olahan dalam kaleng; Ikan pari
lempah kuning; Ikan tenggiri asam pedas; Ikan tenggiri bakar; Ikan tenggiri lempah kuning; Ikan teri pedas; Ikan tuna,
diawetkan; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Ilabulo; Irisan-irisan susu (Keju); Isian buah untuk hidangan; Iwak
Samu; Jagung manis, sudah diproses; Jamur geprek; Jamur kancing dalam kaleng; Jeli; Jeli ginseng merah; Jeli sayuran; Jeli,
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selai, kolak (compotes); Jeruk mandarin dalam kaleng; Juhu Kujang; Juhu Umbut Rotan; Jujube manis; Juku Pallu Ce'la;
Kabuto; Kacang Goyang; Kacang Telur; Kacang brazil, diolah; Kacang ditaburi gula; Kacang hijau asin; Kacang hijau bumbu;
Kacang hijau garing; Kacang hijau goreng; Kacang hijau panggang; Kacang hijau sangrai; Kacang hijau yang dikeringkan;
Kacang hijau yang sudah diolah; Kacang ketapang, dikeringkan; Kacang ketapang, diolah; Kacang ketapang, diproses;
Kacang mede, dikeringkan; Kacang mete panggang; Kacang olahan; Kacang panggang; Kacang rasa (berbumbu); Kacang
tanah, dikeringkan; Kacang yang diproses, dikeringkan, atau diolah; Kalangkala; Kaldu ayam yang dapat diminum; Kaldu
daging domba; Kaldu daging sapi; Kaldu ikan; Kaldu pati ayam yang dapat diminum; Kaldu pati sapi yang dapat diminum;
Kaldu sapi yang dapat diminum; Kaldu sayur; Kaldu tom yam; Kaledo; Kalumpe; Kangkung belacan; Karedok; Karee Kemang;
Kasbi Komplet; Kasoami; Kawok; Kefir [minuman susu]; Keju; Keju berbentuk pasta; Keju kocok; Keju krim untuk makanan
pencuci mulut; Keju segar (fresh cheese); Keju vegan; Keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; Kelapa (buah), tanpa
kulit; Kelapa dikeringkan; Kelapa kering yang sudah diolah; Kelaq Kelor; Kembang tahu pita; Kenari (kacang), diolah; Kentang
(dalam bentuk) stick; Kentang Balado Petai; Kentang yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak, jamur yang
dikalengkan, dikeringkan atau dimasak, unggas, ikan dan makanan laut olahan, semuanya dalam bentuk ekstrak, sup, jeli,
olesan, diawetkan, hidangan yang dimasak, dibekukan atau didehidrasikan; Kepingan hazelnut (kacang); Kepingan kacang
almond; Kepingan kiwi (buah); Keripik Kalakai; Keripik Keladi; Keripik Kentang Telur Asin; Keripik buah-buahan; Keripik ceker
ayam; Keripik gadung; Keripik kelapa; Keripik kentang; Keripik paru; Keripik pete; Keripik rumput laut; Keripik salak; Keripik
singkong aneka rasa; Keripik tahu; Keripik talas; Keripik ubi aneka rasa; Keripik ubi dengan perasa; Keumamah Ikan Kayu;
Kezuri-bushi (serpihan daging ikan yang dikeringkan); Kinca; Kismis; Kiwi (buah), diolah; Kohu-Kohu; Kolak Durian; Konro
Bakar; Konsentrat dan isolat protein kedelai; Konsentrat kaldu; Krem dobel; Krengsengan Ayam; Krengsengan Sapi; Krim
asam (pengganti); Krim buatan, yaitu krim dengan bahan dasar sayuran; Krim chantilly; Krim dengan buah; Krim kacang
kedelai; Krim kelapa; Krim kocok; Krim kocok beku; Krim kocok beku bukan dari susu; Krim kocok buatan, yaitu krim kocok
berbahan dasar sayuran; Krim kocok bukan berbahan dasar susu; Krim kocok bukan dari susu; Krim kocok untuk topping;
Krim kocok untuk topping yang bukan berbahan dasar susu; Krim rendah lemak; Krim sebagai makanan; Krim segar; Krim
susu; Krim untuk minuman [produk susu]; Krim untuk topping yang tidak dikocok untuk kue dan makanan penutup, beku atau
tidak beku, siap pakai atau tidak siap pakai berbahan dasar susu; Krim yang menjadi sediaan olahan terbuat dari buah-buahan
dan krim; Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Kripik ikan; Kroket; Kuah Keukarah; Kuah Masam Keu Neung; Kuah Pliek U;
Kulit Ayam Goreng Tepung; Kumis (minuman susu); Kurma; Kurma yang dikeringkan; Kurma yang diolah; Lansyen ayam;
Lapa-Lapa; Lapis Palaro; Lappet; Laver (rumput laut yang dapat dimakan), diolah; Lawa; Lawar; Leci kalengan; Leher bebek;
Lema; Lemak coklat; Lemak kelapa; Lempah; Lempah Darat; Lempah Kulat; Lengkeng kalengan; Lichee kering; Lidah sapi
asap; Lontong Orari; Lotek; Lumba-lumba; Maca (tanaman), diolah; Mackerel (ikan) asap; Makanan (hasil) laut, diolah;
Makanan (hasil) laut, tidak hidup; Makanan bantuan kesehatan yang mengandung ginseng dan ginseng merah; Makanan
batangan dan makanan ringan batangan berbahan dasar kacang; Makanan batangan dan makanan ringan batangan
berbahan dasar sayuran; Makanan batangan dan makanan ringan batangan yang berbahan dasar buah; Makanan beku
terutama terdiri dari pengganti daging; Makanan berbahan dasar cumi-cumi; Makanan berbahan dasar ketela pohon; Makanan
dan makanan ringan batangan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Makanan dan makanan ringan yang terbuat dari
minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah; Makanan genggam yang dibekukan, disiapkan atau dikemas dengan bahan
utama daging, ikan, unggas atau sayuran; Makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama ikan; Makanan kemasan
yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan laut olahan,
termasuk makanan laut yang dikemas dalam kaleng dan kantong.; Makanan laut yang diawetkan; Makanan olahan dengan
protein tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu;
Makanan pembuka beku terutama terdiri dari buah-buahan; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari daging; Makanan
pembuka beku terutama terdiri dari sayuran; Makanan pencuci mulut terbuat dari yoghurt, selain es krim, es susu dan yoghurt
beku; Makanan pencuci mulut yoghurt selain es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan pengganti daging, yaitu, protein
berbahan dasar tanaman, protein berbahan dasar sayuran; Makanan penutup berbahan dasar susu; Makanan penutup cepat
saji yang berbahan dasar susu; Makanan penutup dengan toping krim; Makanan penutup krem, kecuali es krim, es susu dan
yoghurt beku; Makanan penutup terbuat dari buah; Makanan penutup terbuat dari kacang; Makanan penutup terbuat dari
produk susu (kecuali es krim); Makanan penutup terbuat dari susu; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging,
ikan, ham, unggas dan atau sayuran; Makanan ringan ayam goreng; Makanan ringan berbahan dasar buah kering; Makanan
ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt
beku; Makanan ringan berbahan dasar polong-polongan (kacang); Makanan ringan berbahan dasar protein whey dan kedelai;
Makanan ringan berbahan dasar singkong; Makanan ringan berbahan dasar yoghurt; Makanan ringan berbahan dasar yogurt;
Makanan ringan cumi-cumi goreng; Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; Makanan ringan kombinasi buah
dan selai kacang; Makanan ringan organik berbahan dasar buah; Makanan ringan organik berbahan dasar sayuran; Makanan
ringan organik berbahan dasar yogurt; Makanan ringan rumput laut goreng; Makanan ringan, berbahan dasar dari buahbuahan atau sayuran; Makanan siap masak terutama terdiri dari daging; Makanan siap masak terutama terdiri dari ikan;
Makanan siap masak terutama terdiri dari pengganti daging; Makanan siap masak terutama terdiri dari sayuran; Makanan siap
masak terutama terdiri dari unggas; Makanan siap saji yang terdiri dari pengganti ikan atau makanan laut; Makanan yang
dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur
buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan sayuran; Makanan yang didinginkan yang terutama mengandung ikan,
daging, dan unggas; Makanan yang diolah dari ikan; Makanan yang mengandung kacang yang telah dimasak, kacang yang
telah dikeringkan, atau kacang kedelai; Makanan yang terbuat dari daging; Makanan yang terbuat dari daging dan ikan;
Makanan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan
organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Manday; Mangga kalengan; Mangut; Manisan Pala; Manisan Terong;
Manisan buah; Manisan jahe, diawetkan dalam sirup; Manuk Napinadar; Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur
dengan tepung; Mentega almond; Mentega dari bawang putih; Mentega dari tanaman; Minuman bakteri asam laktat; Minuman
berbahan dasar beras (pengganti susu), minuman berbahan dasar kedelai (pengganti susu), minuman berbahan dasar susu
almond; Minuman berbahan dasar beras [bahan pengganti susu] yang menjadi bahan pengganti makanan cair; Minuman
berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minuman berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu
almond; Minuman berbahan dasar susu beraroma; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan
dasar susu dengan rasa vanila; Minuman berbahan dasar susu kacang tanah; Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya
dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman berbahan dasar yoghurt; Minuman buah atau sayuran terdiri terutama dari
produk susu; Minuman dari biji basil; Minuman dengan bahan dasar yoghurt; Minuman rasa dengan pasta buah dan berbahan
dasar susu; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak;
Minuman susu cair; Minuman susu terdiri dari buah-buahan; Minuman susu terutama
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terbuat dari susu; Minuman terbuat dari keseluruhan atau terutama susu; Minuman terbuat dari yoghurt; Minuman terbuat
utamanya dari susu atau produk susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah; Minuman terdiri
terutama dari susu atau produk susu; Minuman yang berbahan dasar susu; Minuman yang mengandung putih telur; Minuman
yang terbuat dari putih telur; Minuman yoghurt; Minuman yogurt; Minuman yogurt yang dicampur biji-bijian; Minuman yogurt
yang dicampur buah-buahan; Minuman-minuman berbahan dasar susu mengandung teh; Minuman-minuman dengan rasa
asam susu/ asam laktat, minuman-minuman mengandung rasa asam susu/ asam laktat; Minuman-minuman susu beraneka
rasa; Minyak argan; Minyak canola; Minyak goreng (semprot) berbahan dasar sayuran; Minyak jagung; Minyak kacang brazil;
Minyak kemiri; Minyak kenari (kacang); Minyak salad; Minyak tengkawang; Minyak yang dapat dimakan; Minyak zaitun extra
virgin; Minyak-minyak yang dapat dimakan dan diminum; Moluska, tidak hidup; Mozarella; Muku Loto; Namgka goreng;
Nangka kalengan; Naniura; Nata de coco; Natinombur; Nugget tempe; Odeng; Olahan ayam kampung; Olesan berbahan
dasar bawang putih; Olesan berbahan dasar hummus; Olesan berbahan dasar kacang; Olesan berbahan dasar sayuran,
buah-buahan, protein nabati atau pengganti daging; Olesan berbahan dasar susu; Olesan berbahan dasar telur; Olesan
hazelnut (kacang); Olesan kacang almond; Olesan krim keju; Onigiri Daging; Onigiri Ikan; Opak; Opor Ayam; Orak-arik Telur
Wortel; Orek Tempe Cabai Hijau; Orek Tempe Kacang; Orek Tempe Serundeng; Pallubasa; Pallumara; Pampis; Panganan
khas Perancis terbuat dari daging (charcuterie); Pangi Dan Saut; Paniki; Papare; Paru Goreng Balado; Paru goreng; Paru rica
rica; Pasta ikan; Pasta kacang; Pasta makanan yang terbuat dari ikan; Pasta sayur; Pasta tomat; Pastry isi daging; Pempek;
Pempek Sambal; Pendap Khas Bengkulu; Penganan khas Perancis terbuat dari daging; Pengganti daging berbahan dasar
buah; Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Pengganti produk-produk susu berbasis tumbuhan dan kacang; Pengganti
sayuran atau ikan; Pepaya kalengan; Pepes Ayam; Pepes Tempe; Pepes Teri; Perkedel Nike; Persiapan bahan; Pesmol;
Pindah Patin; Pindang Bandeng; Pisang Epe; Pisang Gapit; Pisang Goroho; Pisang goreng; Pisang goreng dengan aneka
toping; Pisang goreng madu; Pisang kalengan; Pisang olahan; Plecing Kangkung; Plum Kering; Potongan daging ikan tanpa
tulang; Potongan kentang; Prem asin; Prem hijau yang diawetkan; Prem yang diawetkan; Produk Susu Asam; Produk Susu
Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu Rendah Lemak; Produk berbahan dasar susu terbuat dari tumbuhan (bahan
pengganti susu); Produk daging kepiting; Produk daging vegetarian dan vegan; Produk daging yang dibekukan; Produk
ginseng merah olahan; Produk ikan yang dibekukan; Produk makanan dengan dasar yoghurt; Produk makanan laut yang
dibekukan; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis sayuran, pengganti telur, pengganti keju
dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu; Produk makanan yang terutama
mengandung ikan atau ayam; Produk makanan yang utamanya terbuat dari buah; Produk olahan berbasis unggas; Produk
olahan daging sapi; Produk olahan daging udang; Produk susu alami atau berperisa yang difermentasi; Produk susu dalam
bentuk bubuk untuk membuat yoghurt beku; Produk susu tawar atau dengan rasa yang difermentasi; Produk tahu (kacang
dadih); Produk terbuat dari kentang; Produk-produk vegetarian yang disiapkan untuk dikonsumsi; Protein kedelai; Protein
nabati bertekstur digunakan sebagai pengganti daging; Protein nabati yang secara tekstur sudah terbentuk untuk digunakan
sebagai pengganti daging; Protein untuk konsumsi manusia; Protein untuk penggunaan sebagai suatu bahan tambahan
makanan; Rabo Ruan; Rambak kulit sapi; Rambutan kalengan; Ranggit; Ratatouille (makanan vegetarian); Rebon (Udang
Kecil); Rebung; Rebung Asam Undak Liling; Rebung kalengan; Rendang Ayam; Rendang Ayam Kacang Merah; Rendang
Ayam Suwir; Rendang Chicken Sandwich; Rendang Daging Suwir; Rendang Paru; Rendang Sapi; Rica Rodo; Rolade Sapi;
Rujak Samalanga; Rujak daun Ubi; Rujak juhi dari Betawi; Rukem (Buah-Buahan); Rumput laut bubuk sebagai bahan baku
untuk membuat agar-agar; Rusip; Rw (Erwe); Saksang; Salad berbahan dasar hummus; Salad sayuran; Salad, disiapkan;
Salak Condet; Salami (saus daging); Sale pisang; Salmon (ikan) asap; Sambusa; Santan Kepiting; Sapota kalengan; Sarang
burung dengan gula batu; Sarang burung dengan gula batu yang bisa dimakan; Sarang burung dengan sari buah pir; Sarden
dan makarel; Sari cordyceps; Sari sarang burung; Sari-sari daging; Sate Ayam; Sate Babi; Sate Bulayak; Sate Daging Sapi;
Sate Gogos Pokea; Sate Ikan; Sate Kambing; Sate Kelinci; Sate Kerang; Sate Lilit; Sate Makanan Laut (Seafood); Sate
Matang; Sate Payau; Sate Plecing; Sate Pusut; Sate Rembiga; Sate Sosis Ayam; Sate Sosis Sapi; Sate Telur Ayam; Sate
Telur Burung; Sate Temburung; Sate Tuna Gorontalo; Sate Udang; Sate Ulat Sagu; Sate Yang dipanggang; Sate dan Sop
Rusa; Sate klathak; Saus apel; Saus berbahan dasar susu; Sawo Betawi; Sawo Duren; Sawo Mentega; Sawo olahan; Sayap
bebek; Sayur Asem Betawi; Sayur Ganemo; Sayur Kambang Tigarun; Sayur Putungo; Sayur asem; Sayur lempah darat;
Sayur sop; Sayuran (mousses); Sayuran (tambahan pate); Sayuran Rumpu Rampe; Sayuran dalam kaleng; Sayuran dan
buah olahan; Sayuran dikeringkan; Sayuran pengganti untuk krim; Sayuran potong; Sayuran yang dihaluskan (dalam bentuk
pasta atau cairan); Sayuran yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak; Scotch eggs [telur rebus yang dibungkus
dengan daging sosis dan dilapisi dengan remah-remah]; Sea bass (ikan), tidak hidup; Sea bream (ikan), tidak hidup; Sediaan
(buah) markisa; Sediaan (kacang) almond; Sediaan Trout (ikan) laut; Sediaan batang bawah; Sediaan bawang; Sediaan
bawang dayak; Sediaan bawang merah; Sediaan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; Sediaan biji chia; Sediaan
biji labu; Sediaan biji semangka; Sediaan biji wijen; Sediaan biji-bijian; Sediaan boletes [jamur]; Sediaan buah ara; Sediaan
buah delima; Sediaan buah-buahan; Sediaan daging; Sediaan daging yang diawetkan; Sediaan daun bawang; Sediaan
edamame (kacang-kacangan); Sediaan hidangan ikan; Sediaan hidangan larva serangga; Sediaan hidangan serangga;
Sediaan hidangan serangga dan larva serangga; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari daging; Sediaan hidangan yang
terutama terdiri dari ikan; Sediaan jagung rebus; Sediaan jamur; Sediaan jamur porcini; Sediaan jamur tiram; Sediaan kacang;
Sediaan kacang brazil; Sediaan kacang kedelai; Sediaan kacang mede; Sediaan kacang polong; Sediaan kacang torreya;
Sediaan kacang untuk makanan manusia; Sediaan kelapa; Sediaan kurma; Sediaan laver (rumput laut yang dapat dimakan);
Sediaan lentil; Sediaan makanan dari kaki babi; Sediaan pecan; Sediaan pistachio (kacang-kacangan); Sediaan polongpolongan (kacang); Sediaan produk sayuran olahan; Sediaan rebung; Sediaan sayuran; Sediaan sayuran akar yang bisa
dimakan; Sediaan siput [scargots]; Sediaan telur ikan; Sediaan telur salmon (ikan) laut; Sediaan terompet hitam [jamur];
Sediaan wortel; Sediaan zaitun; Sediaan-sediaan krim terbuat dari susu dan susu dan buah-buahan; Sediaan-sediaan
makanan berbahan dasar susu; Sediaan-sediaan terbuat dari yoghurt; Selai; Selai Plum; Selai almon; Selai berbahan dasar
kacang; Selai berbahan dasar susu; Selai hazelnut; Selai jahe; Selai kacang coklat; Selubung makanan (berupa) selulosa
berkertas; Semur Ayam; Semur Betawi; Semur Daging Sapi; Semur Jengkol; Serundeng; Se’i Daging Sapi; Sie Reuboh; Silver
carps (Ikan), tidak hidup; Singkong goreng; Siomay; Siomay sayuran; Siput Gong Gong; Smoked beef cheese sandwich; Sop
Lokan Laut; Sop Saudara; Sop Ubi; Sosis; Sosis ayam; Soto; Soto Betawi; Soto Ketupat; Soto Tangkar; Soto Udang; Sotong
Beku; Sotong Pangkong; Spirulina (ganggang) olahan; Srombotan; Stews (rebusan); Suet (lemak pada pada sapi) untuk
makanan; Sup (sop) kacang hijau; Sup Gangan; Sup Ikan Batam; Sup Konro; Sup Tunjang; Sup bakso matzo; Sup dan sup
kering; Sup dari kacang hijau; Sup yang sudah dimasak sebelumnya; Sup, sup berkonsentrasi, sediaan-sediaan untuk
membuat sup, sup, kaldu kubus, kaldu, berbentuk kubus, tablet atau bubuk, sediaan-sediaan untuk membuat kaldu, kaldu
berkonsentrasi.; Sup-sup, bahan-bahan untuk membuat sup; Susu Kedelai Kental; Susu UHT; Susu beraneka rasa; Susu
berbentuk jel, susu dengan rasa dan susu kocok; Susu bubuk tanpa lemak dan susu asam dengan kadar kalori rendah; Susu
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cair dalam kemasan; Susu dan produk susu; Susu dan produk susu, termasuk minuman berbahan dasar susu, susu UHT,
susu bubuk, dan produk susu yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin dan/atau mineral; Susu dan produk susu,
termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan utama) dan pengganti yang
sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik
dengan perasa maupun tidak; Susu evaporasi (susu kental) dengan dan tanpa pemanis; Susu full cream; Susu jahe; Susu
kacang kedelai; Susu kaleng; Susu kambing bubuk; Susu kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing; Susu
kedelai; Susu kelapa (minuman); Susu kelapa, kelapa kalengan, dikeringkan dan diawetkan; Susu kental manis; Susu kocok;
Susu protein; Susu protein dari telur; Susu yang mengandung rasa; Susu, keju, mentega dan produk susu lainnya, termasuk
susu yang terbuat dari kelapa, kedelai, kambing, domba, dan nasi; Susu, produk susu dan pengganti produk susu; Suyuran
(dalam) botol; Taburan buah untuk digunakan pada es krim; Tahu; Tahu Bakso; Tahu Isi; Tahu geprek,; Tahu goreng isi; Tahu
keju makanan laut; Tahu kering dengan ikan/ayam; Tahu pedas; Tape goreng; Tape singkong; Tasak Telu; Tauge kalengan;
Telok Ukan; Telur; Telur Ceplok Balado; Telur Pindang; Telur Skotlandia; Telur dadar padang; Tempat bertengger burung,
tidak hidup; Tempe Bacem Jogja; Tempe geprek; Tempoyak; Teri Krispi; Terong Mapui; Terong balado; Terrines (hidangan)
makanan (hasil) laut; Tetelan; Tinoransak; Tongkol jagung kalengan; Tongseng; Topping berbahan dasar buah untuk
makanan; Topping dan isi berbahan dasar buah untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; Trout (ikan) asap;
Trout (ikan), tidak hidup; Tudai; Tum Ayam; Tumis Buncis; Tumis Bunga Pepaya; Tumis Daun Singkong; Tumis Daun
Singkong Bumbu Bali; Tumis Jagung; Tumis Jamur; Tumis Kacang Panjang; Tumis Kapah; Tumis Kembang Kol; Tumis
Kembang Kol Paprika; Tumis Labu Siam; Tumis Nangka Teri Pedas; Tumis Tahu; Tumis Tauge; Tumis Tempe Kecap; Tumis
Terong; Tumis Wortel Kacang Polong; Tumis Wortel Kembang Kol; Tumis Zukini Paprika; Tuna (ikan), kalengan; Tuna (ikan),
tidak hidup; Tuna Kemangi; Udang Selingkuh; Uling (Belut); Umbut-Umbutan (Daging Buah Rambutan); Ungkot Kemamah;
Urap; Usus Ayam Goreng Tepung; Usus ayam; Uta Kelo; Veal stock (olahan dari tulang daging sapi muda); Vegetable meat
ball; Wadi; Walet; Water chesbuts, disiapkan; Water chestnuts, diolah; Woku Balaga Ikan Mas; Woku Blanga; Yoghurt;
Yoghurt beraneka rasa; Yoghurt berbentuk jelly setengah padat terbuat dari susu yang diinkubasi; Yoghurt kacang kedelai;
Yoghurt terdiri dari buah-buahan; Yoghurt vanilla; Yogurts dengan rasa; abalon, tidak hidup; abon ikan; abon tulang ikan;
abura-age [potongan tahu goreng]; aburaage (dadih kacang kedelai goreng); acai berry, diolah; acar; acar (ikan) herring; acar
Jalapenos; acar bawang; acar dill; acar ikan; acar kulit semangka; acar lobak; acar mentimun; acar paprika; acar pedas; acar
sayuran; agar-agar siap saji; agar-agar*; air dadih; air kaldu; ajvar [paprika yang diawetkan]; akar doraji [balon bunga] yang
diawetkan; akar sayuran olahan; albumen untuk keperluan kuliner; alginat untuk keperluan kuliner; almond (kacang)
berbumbu; almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah; almond ditaburi gula; almond panggang; alpukat, diolah;
alternatif yogurt berbahan dasar kacang; alternatif yogurt berbahan dasar kacang almond; alternatif yogurt berbahan dasar
kacang mete; alternatif yogurt berbahan dasar kacang polong; alternatif yogurt berbahan dasar kelapa; alternatif yogurt
berbahan dasar sereal ; alternatif yogurt berbahan dasar tanpa susu; anggur (buah), diolah; antipasti (hidangan pembuka);
apel, diolah; aprikot, diolah; arracacha yang diproses [wortel putih]; artichoke, diawetkan; artichoke, diolah; asinan kubis;
asparagus, diawetkan; asparagus, diolah; aspic (jelli); ayam; ayam (tepung) asam manis (Dak-gangjeong); ayam bumbu beku
(frozen) siap saji; ayam giling; ayam goreng; ayam goreng kremes; ayam goreng rempah; ayam goreng tepung; ayam kecap;
ayam kukus; ayam panggang; ayam pedas; ayam teriyaki; ayam yang diolah; baby corn, diolah; bahan makanan berbahan
dasar ikan; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua
diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bahan makanan vegetarian terbuat dari minyak nabati dan
lemak yang bisa dimakan; bahan makanan yang dikeringkan atau dibekukan yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran
segar; bahan makanan yang terbuat dari kacang; bahan makanan, yaitu minyak yang menjadi bahan makanan untuk
konsumsi manusia; bahan pengganti daging berbahan dasar larva serangga; bahan pengganti daging berbahan dasar
serangga; bahan pengganti margarin; bahan pengganti mentega; bahan pengganti produk susu berbahan dasar larva
serangga; bahan pengganti produk susu berbahan dasar serangga; bahan pengganti susu; bahan pengganti susu fermentasi;
bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bahan-bahan susu untuk membuat roti; bakso; bakso ayam; bakso
campur; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso ikan yang digoreng; bakso ikan yang tidak digoreng; bakso isi daging ayam
cincang; bakso isi daging ikan cincang; bakso isi daging sapi cincang; bakso lobster yang dibumbui; bakso sapi; bakso sosis
(adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis ikan; bakso sosis sapi; bakso sotong; bakso tahu ayam;
bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur ikan; bakso telur sapi; bakso urat; batagor; bawang bombai;
bawang goreng; bawang merah olahan digunakan sebagai sayuran; bawang merah, diawetkan; bawang merah, diolah;
bawang putih beku; bawang putih cincang, diawetkan; bawang putih olahan; bawang putih olahan digunakan sebagai sayuran;
bawang putih panggang; bawang putih yang diawetkan; bawang, diawetkan; bawang, diolah; bayam, beku; bayam, dimasak;
bayam, kalengan; bebek beku; bebek panggang; belimbing olahan; belut, tidak hidup; benih disiapkan untuk makanan
manusia; benih disiapkan untuk makanan manusia, bukan sebagai bumbu atau perasa; beri (buah), diolah; beri, beku; beri,
diawetkan; beri, dikeringkan; berry diawetkan; biji bunga matahari, diolah; biji bunga matahari, disiapkan; biji chia, diolah; biji
labu olahan; biji pinang, diproses; biji pisang, diolah; biji rami olahan; biji rami untuk makanan manusia; bisques (sup); bit
daging; bit, diolah; blackberry, beku; blackberry, diolah; blackcurrant, beku; blackcurrant, diolah; blancmange [makanan
penutup berbahan dasar krim]; blueberry, beku; blueberry, diolah; blueberry, keringkan; bok choy, diolah; bola-bola kentang;
boletes [jamur], diawetkan; boletes [jamur], diolah; boneka cabai; botifarra [sosis]; boysenberry, diolah; bratwurst (saus); buah
ara, diolah; buah ara, kering; buah beku; buah berbahan dasar konsentrat untuk memasak; buah botol; buah cepat beku; buah
dan sayuran beku; buah dan sayuran kaleng; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang diawetkan; buah dan sayuran
yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah dan
sayuran yang dibekukan, diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang dimasak; buah delima, diolah; buah
diawetkan; buah irisan botolan; buah kaleng atau botol; buah leci olahan; buah mengkudu, diolah; buah mentah, diiris; buah
mentah, kupas; buah pektin untuk keperluan kuliner; buah pinang yang telah diolah; buah pinang, diolah; buah tidak dimasak,
disiapkan; buah yang diawetkan dalam alkohol; buah yang sudah diolah; buah, diawetkan; buah, direbus; buah-buahan dan
sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; buah-buahan dan sayuran kering; buahbuahan yang dimasak; buah-buahan yang diolah dalam kemasan; buah-buahan, dikeringkan; buah-buahan, dimasak; buahbuahan, diolah; buah-buahan, kaleng; bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk
membuat protein yang dikocok (protein shakes); bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan
vitamin untuk membuat smoothie; bubuk keju; bubuk lecitin yang dapat dimakan; bubuk susu; bubur apel; bubur buah; bubur
buah acai; bubur buah asam jawa; bubur kepiting; bubur tomat; bubur zaitun; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; bulgogi
[daging sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; buncis kacang mede; buncis, diawetkan; buncis, dikeringkan; buncis, diolah;
buncis, disiapkan; buncis, kaleng; bunga olahan yang bisa dimakan dalam bentuk kristal; bunga yang bisa dimakan, kering;
bunga yang dapat dimakan, diolah; burger bebek renyah; burger berbahan dasar larva serangga [roti]; burger berbahan dasar

Halaman 543 dari 623

serangga [roti]; busa ayam; cabai dengan daging; cabai dengan keju; cabai yang diawetkan; cairan semi-transparan yang
tertinggal selama proses pengendapan dalam pembuatan keju yang memiliki warna kuning-kehijauan dengan rasa yang
sedikit asam dan aroma yang agak harum (whey powder) (hasil produk susu); camilan berbahan dasar buah kering; campuran
buah kering; campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; campuran eggnog tanpa-alkohol; campuran
makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan
olahan, kacang olahan atau kismis; campuran makanan ringan yang terdiri dari kacang wasabi, kacang olahan, buah atau
kismis kering; campuran sup; campuran untuk membuat kaldu; campuran untuk membuat sup; campuran yang mengandung
lemak untuk irisan roti; capcay; caponata (hidangan); celimpungan; ceri maraschino; ceri(buah), diolah; ceri, beku; ceri,
diawetkan; ceri, keringkan; ceviche (hidangan laut); chanterelles [jamur], diawetkan; chanterelles [jamur], diolah;
cheonggukjang jjigae [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari tahu dengan pasta kedelai kaya]; chestnut, dipanggang; chia
milk [bahan pengganti susu]; chili verde [hidangan siap saji]; chorizo (sosis babi); chuños [kentang beku-kering]; chuños
[kentang kering]; clementine (buah), diolah; clotted cream (krim padat); cloudberry, diolah; cocoa butter untuk makanan; cod
(ikan), tidak hidup; cold cuts (daging); collard greens (kacang-kacangan), diolah; compotes (hidangan penutup); consommés
(sup); corn dogs (saus); cranberry, beku; cranberry, diolah; cranberry, keringkan; crawfish (udang), tidak hidup; cumi dalam
adonan; cumi kering; cumi, tidak hidup; dadih; dadih rasa dan susu kocok serta penggantinya; daging; daging asap; daging
asin; daging atau ikan kalengan; daging ayam; daging ayam kemasan; daging ayam yang diasinkan; daging babi asap; daging
babi dan kacang kalengan; daging babi, kalengan; daging beku-kering; daging buatan instan; daging buatan manusia; daging
budidaya; daging burger; daging cincang terbuat dari buah-buahan; daging dan sayuran yang dibalut dengan bubuk untuk
menggoreng; daging dimasak dalam botol; daging giling; daging goreng; daging ham sapi; daging ham yang diawetkan atau
diolah (diasap/diasinkan); daging instan; daging irisan; daging kaleng, ikan, sayuran dan buah-buahan; daging kalkun
(diasinkan atau diasap); daging kemasan; daging kering; daging kering instan; daging kornet; daging makan siang; daging
masak; daging olahan [pengganti daging]; daging olahan asap; daging panggang; daging panggang direndam dalam saus
kedelai; daging sapi; daging sapi asap; daging sapi kering; daging sapi olahan; daging sapi rebus; daging segar; daging
unggas segar; daging vegetarian terbuat dari minyak kedelai; daging yang berasal dari rekayasa laboratorium; daging yang
berasal dari rekayasa teknologi pertanian; daging yang bisa dimakan; daging yang diawetkan atau diolah; daging yang
diliofilisasi; daging yang dimasak, kalengan; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak; daging, beku;
daging, diawetkan; daging, diolah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; daging, kaleng; daging, unggas dan binatang
buruan; dak bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari ayam panggang yang diiris dan dibumbui]; dak galbi [Hidangan Korea
yang terutama terdiri dari ayam tumis dalam pasta cabai yang difermentasi]; dal [hidangan siap saji]; daun anggur (buah),
diolah; daun bawang, diolah; dendeng; dendeng ayam; dendeng ikan; dicampur minyak sayur untuk keperluan kuliner;
dicampur minyak sayur untuk makanan; dimsum; disiram; doenjang jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari tahu
dengan pasta kedelai]; domba (daging), diolah; durian kering; dwaeji bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari daging babi
panggang yang diiris dan dibumbui]; edamame (kacang-kacangan), diolah; eggnog tanpa-alkohol; ekstrak buah untuk
keperluan kuliner; ekstrak daging; ekstrak daging sapi panggang; ekstrak jamur untuk keperluan kuliner; ekstrak rumput laut
untuk makanan; ekstrak sayuran untuk keperluan kuliner; ekstrak sayuran untuk makanan; ekstrak tomat; ekstrak unggas;
escamoles [larva semut yang dapat dimakan, disiapkan]; esens ayam; feijoa [nanas jambu biji] olahan; fermentasi susu untuk
keperluan kuliner; fillet dada ayam; fillet haddock (ikan); fillet ikan; fillet ikan teri; fish en; flakseed untuk makanan manusia; foie
gras (makanan Perancis dari hati angsa atau bebek); fondue (keju melted) berbahan dasar minyak; frankfurters [sosis]; galbi
[hidangan daging panggang]; game (daging), tidak hidup; ganggang dimakan kering; ganggang olahan untuk makanan
manusia; ganjang-gejang [kepiting yang direndam dalam kecap]; gelatin daging; ghee (minyak samin); gherkins (acar
mentimun); gimjaban [keranjang bumbu]; ginjal hewan [jeroan]; ginseng dan ginseng merah beku; ginseng dan ginseng merah
kukus; ginseng dan ginseng merah olahan, bukan untuk keperluan medis; glazed fruits (manisan buah); gnocchi berbahan
dasar kentang; gobet (sawut singkong); goji berry (buah), diolah; gooseberry (buah), diolah; got-gam [kesemek kering]; gravlax
(hidangan dari ikan salmon); guacamole [alpukat dihaluskan]; gulungan cumi-cumi; gulungan kol diisi dengan daging; gurita,
tidak hidup; haggis (pudding); half and half (minuman) [campuran susu dan krim]; hasil olahan ikan untuk makanan manusia;
hasil produksi susu kambing; hasil produksi susu sapi; hasil produksi susu soya; hati; hazelnut (kacang) panggang; hazelnut
(kacang), diolah; hazelnut diawetkan; headcheese (keju tanpa lemak); hearts of palm (olahan dari inti daging tanaman kelapa
sawit), diolah; herring roe kering; hidangan daging siap; hidangan daging yang dimasak; hidangan kari yang sudah dimasak
sebelumnya; hidangan pembuka kemasan beku yang terdiri dari patties dan sosis links berbahan dasar sayuran; hidangan
pembuka siap saji yang terutama terdiri dari daging lobster yang dicelupkan ke dalam adonan dan digoreng; hidangan
pembuka yang terdiri terutama dari makanan laut; hidangan utama beku yang telah dikemas sebelumnya yang sebagian besar
terdiri dari makanan laut; hidangan yang dimasak yang terutama terdiri dari ayam tumis dan pasta cabai yang difermentasi
(Dak-galbi); hidangan yang disiapkan terutama terdiri dari ikan dan makanan laut; hoshi-nori [lembaran rumput laut kering];
hummus; hummus [pasta buncis]; hummus menjadi buncis; iga [potongan daging]; ikan dimasak; ikan yang diawetkan atau
diolah (diasap/diasinkan); ikan asap; ikan asin; ikan bawal dalam kaleng, diasinkan; ikan bawal yang dikeringkan dan dimasak,
dieskan, diawetkan; ikan beku; ikan dan kentang goreng; ikan dan kerang yang dapat dimakan (tidak termasuk ikan dan
kerang yang hidup); ikan dan krustasea yang bisa dimakan (tidak hidup); ikan goreng; ikan goreng kremes; ikan goreng
rempah; ikan herring, tidak hidup; ikan kering; ikan olahan; ikan rebus dan kering; ikan suwir goreng; ikan teri asin; ikan teri,
diolah; ikan teri, tidak hidup; ikan, diawetkan; ikan, diolah; ikan, kaleng; ikan, tidak hidup; irisan buah; irisan buah, kalengan;
irisan daging babi; irisan daging kambing; irisan daging sapi; irisan sayuran; irisan sayuran, kaleng; isi daging pie; isian buah
untuk roti dan kue; isinglass (gelatine) untuk makanan; isolat protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging; jaban gim
[bejana berbumbu]; jagung manis, diolah; jagung manis, kalengan; jagung rebus; jagung rebus disiapkan dengan keju; jagung
rebus disiapkan dengan rempah-rempah; jambu biji stroberi olahan; jamur enokitake, diawetkan; jamur enokitake, diolah;
jamur hitam yang bisa dimakan kering; jamur jerami, diawetkan; jamur jerami, diolah; jamur kering yang bisa dimakan; jamur
matsutake, diawetkan; jamur matsutake, dikeringkan; jamur matsutake, diolah; jamur morel, diolah; jamur murni; jamur porcini,
diawetkan; jamur porcini, diolah; jamur shiitake, diawetkan; jamur shiitake, dikeringkan; jamur shiitake, diolah; jamur tiram,
diawetkan; jamur tiram, diolah; jamur yang dapat dimakan, diolah; jamur, diawetkan; jamur, diolah; jamur, kering; jeli almond;
jeli buah; jeli daging; jeli ginseng merah, bukan untuk keperluan medis; jeli ikan; jeli kopi; jeli siap saji; jeli teh; jeli untuk
makanan; jeli, selai; jeli, selai, saus buah-buahan; jelly yang berbahan dasar buah biwa (loquat); jelly yang berbahan dasar
buah pir; jelly yang terbuat dari tempurung kura-kura dan campuran beragam tanaman herbal (Gui Ling Gao); jerky (daging
tanpa lemak); jeruk (buah), diolah; jeruk bali (buah), diolah; jeruk darah (buah), diolah; jeruk keprok, diolah; jeruk mandarin
(buah), diolah; jeruk nipis Spanyol olahan; jicama (bangkuang), diolah; jus buah untuk memasak; jus daging; jus jeruk nipis
untuk keperluan kuliner; jus lemon untuk keperluan kuliner; jus sayuran untuk memasak; jus tiram; jus tomat untuk memasak;
jus truffle (jamur); kacang adzuki, diawetkan; kacang almond, ditumbuk; kacang asin; kacang atom; kacang
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beraneka rasa; kacang campuran berbumbu; kacang dadih (dalam) batangan; kacang dadih (tahu); kacang dadih [sayuran
olahan]; kacang dadih [tahu]; kacang dan makanan ringan berbahan dasar buah kering; kacang dengan rasa; kacang diberi
bumbu; kacang digoreng ulang; kacang dikupas; kacang dilapisi madu; kacang diolah; kacang ditaburi gula; kacang garing;
kacang kacang; kacang kaleng; kacang kedelai fermentasi (natto); kacang kedelai fermentasi [natto]; kacang kedelai kering;
kacang kedelai, diawetkan, untuk dimakan; kacang kedelai, diolah; kacang lebar, diawetkan; kacang macadamia, diproses;
kacang makadamia, siap sedia; kacang manisan; kacang mede asin; kacang mede, diolah; kacang mede, diproses; kacang
merah, diawetkan; kacang merah, kaleng; kacang mete yang dilumuri bubuk coklat; kacang mete yang diolah; kacang olahan;
kacang olahan, biji dan daun sirih digunakan sebagai bahan pan masala; kacang organik dan snack bar berbasis biji; kacang
oven; kacang panggang; kacang panggang dalam saus tomat; kacang pedas; kacang pilus; kacang pinus, diolah; kacang
polong kalengan; kacang polong, diawetkan; kacang polong, diolah; kacang polong, kaleng; kacang pucat; kacang tanah,
diawetkan; kacang tanah, diolah; kacang yang dilapisi dengan wasabi; kacang, diawetkan; kacang, dikeringkan; kacang,
diolah; kacang, kalengan; kacang-kacang yang sudah dimasak; kacang-kacangan yang dapat dimakan; kacang-kacangan
yang diawetkan; kacang-kacangan yang dimasak; kakap merah (ikan), tidak hidup; kaki katak beku; kaktus olahan untuk
makanan; kaldu; kaldu ayam; kaldu beku; kaldu sup terbuat dari rumput laut; kanten [potongan agar-agar kering]; karper, tidak
hidup; katak yang bisa dimakan, tidak hidup; kaviar; kebab pisang; kebab shish (daging); kecambah brussel, diolah; kedelai
olahan; kedelai yang diawetkan untuk makanan; kedelai yang sudah diolah dan diawetkan; kedelasi fermentasi; keju; keju
Fondue; keju asap; keju buatan (atau keju tiruan); keju cetakan-matang; keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dari susu
domba; keju dicampur; keju feta; keju keras; keju lembut; keju lunak (soft-ripened); keju padat; keju peram; keju putih; keju
putih lembut; keju putih lembut yang padat; keju segar; keju segar dari Perancis yang menggunakan susu sapi yang
dipasteurisasi; keju segar yang tidak diperam; keju susu kambing; keju yang diawetkan; keju yang mengandung herbal; keju
yang mengandung rempah-rempah; kekekalan daging; kelapa parut; kelapa sawit untuk keperluan kuliner; kelapa, diolah;
kelapa, kering; kelp (rumput laut), diolahan; kentang beku olahan; kentang cincang goreng; kentang goreng; kentang goreng
beku; kentang goreng singkong; kentang goreng termasuk kentang goreng dengan diberi taburan; kentang olahan; kentang
panggang; kentang tumbuk; kentang tumbuk instan; kentang yang dimasak; kentang yang sudah diolah dan diawetkan;
kentang, diawetkan; kentang, diolah; kephir [minuman susu]; kepingan kentang; kepiting saus padang; kepiting, tidak hidup;
kerang asap; kerang beku; kerang biru, tidak hidup; kerang kering; kerang, tidak hidup; kering talas; kering tremella fuciformis
dimakan; keripik; keripik apel; keripik bayam; keripik buah; keripik ikan; keripik jamur; keripik kedelai; keripik kentang; keripik
kentang rendah lemak; keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik kubis; keripik kumara (kentang manis); keripik nangka;
keripik pare; keripik pepaya; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik tempe; keripik
ubi; keripik usus; kernel (inti) kacang kenari; kielbasa (sosis); kimchi; kimchi [hidangan sayur fermentasi]; kimchi jjigae
[Hidangan Korea yang terutama terdiri dari sayuran fermentasi, daging babi dan tahu]; kismis; kismis merah, beku; kismis
merah, diolah; kkakdugi [Hidangan lobak fermentasi Korea]; kkakdugi [kimchi lobak potong dadu]; klipfish [ikan cod asin dan
kering]; knockwurst (sosis); knödel (pangsit) kentang; kohlrabi (kubis), diolah; koktail zaitun; kolak buah; kolostrum untuk
keperluan kuliner; konnyaku (jeli yang dikeringkan yang terbuat dari ujung akar-akaran yang dibumbui); konnyaku atau jeli
yang dikeringkan yang terbuat dari ujung akar-akaran yang dibumbui; konsentrat kaldu; konsentrat kaldu daging; konsentrat
protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging; konsentrat sayuran untuk keperluan kuliner; koridofu (dadih kacang
kedelai beku kemudian dikeringkan); kornet ayam; kornet koin; kornet kotak; kornet sapi; krim; krim [produk susu]; krim [susu
sebagai unsur utama]; krim asam; krim berbahan dasar sayuran; krim buatan [bahan pengganti produk susu]; krim bubuk; krim
bubuk (produk susu); krim bubuk [produk susu]; krim keju; krim menjadi produk susu; krim mentega; krim non-susu (krim yang
terbuat dari minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krim organik; krim pencuci mulut; krim segar; krim senyawa
(compound cream) (krim yang terbuat dari krim susu dan minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krim untuk minuman;
krimer bukan dari susu; krimer tanpa kandungan susu; kroket ayam; kroket ikan; kroket kentang; kroket salmon; krustasea
(udang), tidak hidup; kuaci; kubis seledri, beku; kubis, diolah; kubus sup; kue ikan; kue ikan thailand; kuli babat (dari hewan
peternakan); kulit babi; kulit babi kembung; kulit bahtera, tidak hidup; kulit buah; kulit sosis dan tiruannya; kulit sosis terbuat
dari bahan sintetis; kulit sosis terbuat dari usus alami; kumara (kentang manis), diolah; kumys [minuman susu]; kuning telur;
kupas bawang putih; kura-kura bercangkang lunak, tidak hidup; kurma, dikeringkan; labu bubur; labu, diolah; laksan; laktoferin
yang mengandung zat besi (iron lactoferrin) (produk susu); landak laut hasil fermentasi garam; landak laut, tidak hidup;
langoustines (udang), tidak hidup; larva serangga yang dapat dimakan, tidak hidup; lassi (minuman yoghurt); lassi mangga;
lemak babi; lemak daging sapi; lemak dari proses hydroginasi sayuran (untuk makanan); lemak hewani untuk makanan; lemak
kelapa; lemak nabati untuk makanan; lemak paus untuk makanan; lemak sapi untuk makanan; lemak untuk makanan; lemak
yang bisa dimakan; lemon (buah), diolah; lengkeng kering; lentil (kacang), diolah; lentil, diawetkan; lentil, dikeringkan; lesitin
untuk keperluan kuliner; lidah buaya disiapkan untuk konsumsi manusia; lidah iblis [devil's togue] [konnyaku]; limau (jeruk),
diolah; lobak kering; lobster berduri, tidak hidup; lobster, tidak hidup; loganberry (buah), diolah; macadamias (kacangkacangan), diolah; macadamias panggang; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari daging; makan malam prapaket yang terdiri terutama dari ikan; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari makanan laut; makan malam prapaket yang terdiri terutama dari permainan; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari unggas; makanan (hasil) laut,
kalengan; makanan batangan berbahan dasar buah, kacang dan sayuran; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam
berupa nugget, otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan bento terbuat dari
daging/ayam; makanan berbahan dasar daging; makanan berbahan dasar buah; makanan berbahan dasar ikan; makanan
berbahan dasar sayuran; makanan berbahan dasar tahu; makanan dingin terutama terdiri dari daging; makanan dingin
terutama terdiri dari ikan; makanan dingin terutama terdiri dari unggas; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari
daging; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari unggas;
makanan disiapkan terutama terdiri dari pengganti daging; makanan kemasan dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau
sayuran; makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan
yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan laut beku; makanan laut tempura; makanan laut yang
dikeringkan; makanan laut, yang dikaleng (dilapisi dengan timah); makanan minuman berbahan dasar susu, tidak termasuk
susu kocok; makanan olahan sayuran segar atau beku yang dicincang dan dibentuk bulat pipih; makanan olahan terutama
terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat
pipih untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya
dibentuk bulat pipih; makanan pembuka beku terutama terdiri dari ayam; makanan pembuka beku terutama terdiri dari
makanan laut; makanan pembuka beku yang sebagian besar terdiri dari makanan laut; makanan pembuka yang terutama
terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pengganti berbahan dasar buah dalam bentuk batangan (non-medis);
makanan pengganti berbahan dasar kacang dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti daging yang dibekukan;
makanan penutup (dessert) yang berbahan dasar kacang; makanan penutup berbahan dasar buah; makanan
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penutup berbahan dasar kedelai; makanan penutup dibuat terutama dari pengganti susu; makanan penutup dibuat terutama
dari produk susu; makanan penutup nabati, terutama terdiri dari beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan
dan buah-buahan; makanan penutup susu dingin; makanan penutup terbuat dari pengganti susu; makanan penutup terbuat
dari produk susu; makanan penutup terbuat dari yogurt, selain yogurt beku; makanan penutup terdiri dari daging, ikan, unggas
atau sayuran; makanan penutup yang dibuat dari susu, selain es krim atau yoghurt beku; makanan penutup yang terbuat dari
yoghurt; makanan pra-paket yang sebagian besar terdiri dari sayuran; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari binatang
buruan; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari daging; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari ikan; makanan
pra-paket yang terutama terdiri dari makanan laut; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari unggas; makanan ringan
berbahan dasar manioc (ketela); makanan ringan berbahan dasar benih probiotik; makanan ringan berbahan dasar biji;
makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar buah probiotik kering; makanan ringan berbahan
dasar daging; makanan ringan berbahan dasar ikan; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan
dasar kacang probiotik; makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar kedelai probiotik; makanan
ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan berbahan dasar larva serangga; makanan ringan berbahan dasar laver
(rumput laut yang dapat dimakan); makanan ringan berbahan dasar probiotik; makanan ringan berbahan dasar probiotik
almond; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan berbahan dasar serangga; makanan ringan berbahan
dasar yogurt probiotik; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar
kedelai; makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan
manisan buah; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, bijibijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik
garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis
kacang-kacangan dan olesan, saus, keju; makanan ringan terutama terdiri dari buah-buahan dan kacang-kacangan; makanan
ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan ringan/
camilan yang disiapkan terutama terdiri dari sayuran segar; makanan siap saji terutama terdiri dari ayam; makanan siap saji
terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau
kacang yang diolah; makanan siap saji terutama terdiri dari tahu; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari daging;
makanan utama yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari sayuran; makanan
utama yang sebagian besar terdiri dari unggas; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran; makanan
yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit, gandum, bawang
putih dan bawang merah; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger
mengandung kedelai, lentil (sayuran kacang-kacangan) atau sayur-sayuran; makanan yang disiapkan dari ikan; makanan
yang disiapkan terutama terdiri dari binatang buruan; makanan yang disiapkan terutama terdiri dari makanan laut;
makanan/hidangan utama berbahan dasar sayuran; makarel, kalengan; mangga (buah), diolah; mangga hijau; mangga kering;
manisan almond; manisan ceremai; manisan jahe; manisan kacang; margarin; markisa (buah), diolah; marrons glacés
[manisan chestnuts]; masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan,
diawetkan; mascarpone (keju); meju [Kacang kedelai fermentasi gaya Korea]; melon (buah), diolah; mengolah sayuran akar
yang bisa dimakan; mentega; mentega apel; mentega dengan bumbu; mentega kakao; mentega kelapa; mentega madu;
mentega putih; mentega susu; minuman asam laktat; minuman asam laktosa (produk buah, bukan susu); minuman berbahan
dasar bukan dari lemak susu; minuman berbahan dasar gandum [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar kacang
polong [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar santan; minuman berbahan dasar sereal (pengganti susu);
minuman berbahan dasar sereal [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu
almond; minuman berbahan dasar susu beras; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman
berbahan dasar susu dengan kandungan jus buah; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan kopi; minuman
berbahan dasar susu dengan toping : boba, pearl, jelly; minuman berbahan dasar susu kacang; minuman berbahan dasar
susu kacang mete; minuman berbahan dasar susu, yaitu susu evaporasi; minuman berbahan dasar yogurt; minuman
berdasarkan pengganti susu fermentasi; minuman berenergi berbahan dasar susu; minuman dan bubuk berbahan dasar susu;
minuman non-alkohol disiapkan dari susu atau yoghurt; minuman pengganti makanan nabati berbasis susu; minuman
pengganti makanan yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; minuman prebiotik; minuman rasa stroberi berbahan
dasar susu; minuman segar yaitu minuman berbahan dasar susu ditambah krim keju dan gula aren bakar; minuman susu
dengan rasa cokelat; minuman susu dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi,
coklat, coklat atau teh; minuman susu dengan rasa teh; minuman susu kedelai; minuman susu yang mengandung rasa;
minuman susu, susu sebagai komponen utama; minuman yang terbuat dari yogurt; minuman yang terutama terdiri dari susu;
minuman yogurt; minuman yogurt yang dicampur ice cream; minuman yogurt yang dicampur perasa kopi; minyak (dari
tumbuhan) untuk keperluan kuliner; minyak (dari tumbuhan) untuk makanan; minyak almond; minyak alpukat; minyak argan
untuk keperluan kuliner; minyak argan untuk memasak; minyak bayam; minyak beechnut; minyak bekatul untuk makanan;
minyak berbumbu; minyak biji anggur untuk keperluan kuliner; minyak biji anggur untuk makanan; minyak biji apel; minyak biji
asam jawa; minyak biji camellia untuk makanan; minyak biji delima; minyak biji gandum; minyak biji grapefruit; minyak biji
kapas untuk keperluan kuliner; minyak biji kesemek; minyak biji kurma; minyak biji labu; minyak biji labu untuk keperluan
kuliner; minyak biji labu untuk makanan; minyak biji perilla; minyak biji poppy; minyak biji quinoa; minyak biji rami untuk
makanan; minyak biji semangka; minyak biji teh; minyak biji tomat; minyak bunga matahari; minyak bunga matahari untuk
keperluan kuliner; minyak bunga matahari untuk makanan; minyak campuran untuk makanan; minyak canola; minyak canola
untuk keperluan kuliner; minyak canola untuk makanan; minyak colza untuk keperluan kuliner; minyak colza untuk makanan;
minyak dan lemak untuk makanan; minyak dan lemak untuk makanan, termasuk minyak sawit; minyak dan lemak yang dapat
dikonsumsi; minyak dedak padi; minyak dedak padi untuk keperluan kuliner; minyak goreng; minyak hewani untuk keperluan
kuliner; minyak hewani untuk makanan; minyak ikan paus untuk keperluan kuliner; minyak ikan paus untuk makanan; minyak
ikan yang dapat dimakan untuk keperluan kuliner; minyak infus untuk keperluan kuliner; minyak infus untuk memasak; minyak
inti sawit untuk keperluan kuliner; minyak inti sawit untuk makanan; minyak jagung; minyak jagung untuk makanan; minyak
jeruk nipis untuk keperluan kuliner; minyak jeruk untuk keperluan kuliner; minyak kacang; minyak kacang kedelai untuk
keperluan kuliner; minyak kacang kedelai untuk makanan; minyak kacang kedelai untuk memasak; minyak kacang kemiri;
minyak kacang mete; minyak kacang mongongo; minyak kacang pinus; minyak kacang untuk keperluan kuliner; minyak
kacang untuk makanan; minyak kedelai [untuk makanan]; minyak kelapa organik untuk digunakan dalam memasak dan
persiapan makanan; minyak kelapa organik untuk keperluan kuliner; minyak kelapa untuk makanan; minyak labu pahit; minyak
laut yang bisa dimakan untuk keperluan kuliner; minyak lavander untuk keperluan kuliner; minyak lemon untuk keperluan
kuliner; minyak lobak; minyak macadamia; minyak mentega; minyak mustard (untuk dimakan); minyak mustard (untuk
konsumsi); minyak nabati; minyak nabati untuk bahan makanan; minyak nabati untuk keperluan kuliner; minyak nabati yang
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berasal dari ikan [selain minyak ikan cod]; minyak pequi (lada); minyak perilla untuk keperluan kuliner; minyak perilla untuk
makanan; minyak pistachio; minyak poppyseed untuk keperluan kuliner; minyak rapa untuk makanan; minyak rempah untuk
keperluan kuliner; minyak sacha inchi; minyak safflower; minyak sapote; minyak sawit untuk makanan; minyak sayur
dicampur; minyak sayur untuk keperluan kuliner; minyak sayur untuk makanan; minyak sayur yang bisa dimakan; minyak serai
untuk keperluan kuliner; minyak terhidrogenasi untuk keperluan kuliner; minyak terhidrogenasi untuk makanan; minyak tulang
untuk makanan; minyak untuk makanan; minyak wijen; minyak wijen untuk makanan; minyak zaitun extra virgin untuk
keperluan kuliner; minyak zaitun extra virgin untuk makanan; minyak zaitun murni; minyak zaitun untuk keperluan kuliner;
minyak zaitun untuk makanan; molen pisang; morels [jamur], diawetkan; morels [jamur], diolah; mortadella (sosis); mousses
(produk susu); mousses berbahan dasar daging; mousses ikan; mozzarella (dalam bentuk) batangan; mulberry (buah), diolah;
namemono (pasta dari kacang kedelai yang difermentasi, bukan untuk sup); nanas, diolah; nanas, kalengan; nanas,
keringkan; nasi susu; natto (kacang kedelai fermentasi); natto [kacang kedelai fermentasi]; nuget; nugget ayam; nugget ikan;
nugget kentang parut; nugget sapi; oi-sobagi [mentimun kimchi]; olahan ceker ayam; olahan daging ayam untuk isian roti
burger; olahan kedelai untuk isian roti burger; olahan makanan terutama terdiri dari daging; olahan makanan terutama terdiri
dari produk daging; olahan tahu untuk isian roti burger; olein (cair) dari proses hydroginasi biji kelapa sawit (untuk makanan);
olesan (spreads) margarin dan lemak; olesan berbahan dasar ikan; olesan berbahan dasar kacang; olesan berbahan dasar
sayuran; olesan berbahan dasar serangga; olesan berbahan dasar susu; olesan berbahan dasar unggas; olesan berbasis
buah; olesan berbasis daging; olesan buah; olesan keju; olesan lemon; olesan nabati; olesan terbuat dari minyak nabati;
omelet; onigiri ayam; onion rings; onion rings (olahan dari bawang); otak-otak; paan masala [olahan kacang, biji dan daun sirih
yang digunakan sebagai bahan]; panekuk kentang; pangsit; pangsit berbahan dasar kentang; paprika jalapeno yang dilapisi
tepung roti dan digoreng; paprika, diolah; parmigiana (hidangan) terong; pasta artichoke; pasta bawang putih untuk keperluan
kuliner; pasta buah; pasta daging; pasta ikan; pasta ikan teri; pasta jambu biji; pasta labu; pasta makanan yang terbuat dari
daging; pasta sayur [purees]; pasta sup; pasta terong; pasta terutama terdiri dari daging; pasta tomat; pasta udang; pasta
yang sebagian besar terdiri dari daging; pasta zaitun; pastrami (daging); pate (pasta hati); pate daging; pecan (kacangkacangan), diolah; pecan manisan; pecan panggang; pektin untuk keperluan kuliner; pembungkus sosis, alami atau buatan;
pemutih kopi terutama terdiri dari produk susu; pengaturan buah olahan; pengaturan buah potong; pengganti daging berbahan
dasar polong-polongan; pengganti daging berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; pengganti keju; pengganti makanan vegan yang
diperkaya protein; pengganti makanan, yaitu pengganti daging nabati, pengganti ikan nabati, dan pengganti daging ayam
nabati; pengganti produk susu yang berbahan dasar tumbuhan dan kacang-kacangan, termasuk susu beras, kedelai, santan,
susu almond, dan susu kedelai beraroma; pengganti susu yang berasal dari nabati; pengganti susu, khususnya susu beras,
susu kedelai dan susu rami yang digunakan sebagai pengganti susu; pengganti telur; pengganti unggas; pepaya (buah),
diolah; pepaya kering; peperoni (bumbu); pepes cumi; pepes ikan; pepes tahu; pepes udang; pepperoncini, diolah; perasan
pasta buah; perkedel kepiting; perkedel pisang; persediaan daging sapi; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat
minuman; persiapan makanan terbuat dari daging; persiapan rumput laut untuk membuat sup; persiapan sup rumput laut;
persiapan untuk membuat kaldu; persiapan untuk membuat sup; persik (buah), diolah; peuyeum; pie jamur; pinang olahan; pir,
diawetkan; pir, diolah; pisang crispy; pisang nugget; pisang raja goreng; pistachio (kacang-kacangan), diolah; plaices, tidak
hidup; polong-polongan (kacang), diolah; potongan daging sapi; potongan keju segar (fresh cheese); potongan tahu bekukering [kohri-dofu]; potongan tahu goreng [abura-age]; poutine [Hidangan Kanada yang terdiri dari kentang goreng dengan
saus dadih dan keju]; prem (buah); prem (buah), diolah; prem gelap; prem hijau; prem yang diawetkan; produk berbahan
dasar susu kering untuk digunakan sebagai bahan pengganti makanan; produk daging; produk daging olahan; produk daging
sapi; produk ikan asap; produk ikan kaleng; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk laut
olahan; produk makanan daging yang diawetkan; produk makanan dan makanan ringan konsumen yang terbuat dari kentang;
produk makanan laut (diasap); produk makanan laut kalengan; produk makanan laut olahan; produk makanan terutama
terbuat dari buah-buahan; produk makanan terutama terdiri dari daging; produk makanan terutama terdiri dari pengganti
daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; produk
makanan yang mengandung terutama dari sayuran; produk makanan yang sebagian besar terdiri dari daging; produk
makanan yang terbuat dari ikan; produk nutrisi olahraga berbasis susu; produk olahan hasil laut dalam botolan; produk olahan
hasil susu berbahan pengganti susu; produk olahan ikan dalam botol; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung
roti; produk susu; produk susu bebas laktosa; produk susu dalam bentuk bubuk; produk susu kalsium yang difortifikasi; produk
susu nabati; produk yang terutama terdiri dari daging; produk-produk berbahan dasar daging ikan; produk-produk berbahan
dasar daging surimi; prostokvasha [susu asam]; protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging; protein makanan untuk
konsumsi manusia; protein nabati bertekstur; protein nabati bertekstur untuk digunakan sebagai meat ekstender; protein
nabati yang secara tekstur belum terbentuk untuk digunakan sebagai meat extender; protein susu untuk konsumsi manusia;
protein whey; puding hitam; puding putih; pulses (kacang-kacangan) disiapkan untuk makanan manusia; pulses (kacangkacangan), diawetkan; pulses (kacang-kacangan), dikeringkan; pulses (kacang-kacangan), diolah; pulses (kacang-kacangan),
kalengan; pupa lebah olahan untuk makanan manusia; purees (bubur) sayuran; putih telur; putih telur cair; quark [produk
susu]; quenelles [daging]; quince (buah), diolah; radicchio (tanaman) olahan; raspberry, beku; raspberry, diolah; rebung, beku;
rebung, diawetkan; rebung, dikeringkan; rebung, diolah; rendang; rennet (enzim); rhubarb (tanaman), diolah; rollmops (ikan
fillet); roti burger daging; roti burger daging kalkun; roti burger ikan; roti burger sayur; roti burger vegetarian; roti daging
cincang; roti daging hamburger; roti daging sapi; roti hamburger; roti hamburger tidak dimasak; roti kedelai; roti tahu; rumput
laut besar yang dikeringkan; rumput laut kering yang bisa dimakan; rumput laut panggang; rumput laut yang dapat dimakan,
diolah; ryazhenka [susu panggang fermentasi]; rösti (hidangan dari kentang); salad antipasto; salad ayam; salad buah; salad
buah dan sayuran; salad caesar; salad daging; salad daging kalkun; salad kacang-kacangan; salad kentang; salad sayuran;
salad sayuran precut; salad telur belanak; salad unggas; salmon (ikan), kalengan; salmon (ikan), tidak hidup; salmon yang
diawetkan atau diolah; samgyetang [Sup ayam ginseng Korea]; santan; santan bubuk; santan untuk keperluan kuliner; sapi
panggang; sarang burung yang bisa dimakan; sarapan beku [bracken]; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan;
sari kelapa (santan); sashimi; sate [daging panggang yang ditusuk]; satsumas (tanaman) diolah; sauce [kacang dimasak
dengan kecap]; saus buah; saus cocol tzatziki; saus kacang; saus keju; saus minyak zaitun; saus pasta kepiting; sawi hijau
(sayuran), diolah; sayap ayam; sayur-sayuran dalam kemasan; sayur-sayuran yang diolah; sayuran acar dalam cuka; sayuran
asin; sayuran beku; sayuran beku olahan; sayuran beku-kering; sayuran berbahan dasar konsentrat untuk memasak; sayuran
cepat beku; sayuran diawetkan dalam cuka; sayuran hidroponik; sayuran instan; sayuran kaleng atau botol; sayuran mentah,
diiris; sayuran mentah, kupas; sayuran olahan; sayuran olahan dan buah olahan; sayuran panggang; sayuran precut untuk
salad; sayuran tempura; sayuran tidak dimasak, disiapkan; sayuran yang diawetkan dalam minyak; sayuran yang dikalengkan;
sayuran yang dikeringkan dalam bentuk bubuk; sayuran yang diliofilisasi; sayuran yang dimasak; sayuran yang dimasak
dengan cuka; sayuran, diawetkan; sayuran, dikeringkan; sayuran, dimasak; sayuran, diolah; sayuran, kaleng; sediaan Ikan;
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sediaan Melon; sediaan berbahan dasar larva serangga; sediaan berbahan dasar larva serangga untuk membuat susu kocok;
sediaan berbahan dasar serangga; sediaan berbahan dasar serangga untuk membuat susu kocok; sediaan biji pisang;
sediaan biji poppy; sediaan buah merah; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu; sediaan bubuk untuk membuat
minuman susu, khususnya bubuk susu; sediaan chanterelles [jamur]; sediaan cumi untuk makanan manusia; sediaan
hidangan sayuran; sediaan jamur enokitake; sediaan jamur jerami; sediaan jamur matsutake; sediaan jamur shiitake; sediaan
kacang-kacangan untuk makanan manusia; sediaan macadamias (kacang-kacangan), siap sedia; sediaan morels (jamur);
sediaan nanas; sediaan paprika; sediaan pulses (kacang-kacangan); sediaan salad (sayuran); sediaan sayuran akar; sediaan
sayuran merah; sediaan sup sayur; sediaan truffle [jamur]; sediaan-sediaan berbahan dasar kedelai; selada kol; selai; selai
aprikot; selai blackberry; selai blackcurrant; selai blueberry; selai buah; selai ceri; selai ceri hitam; selai jahe; selai jeruk; selai
jeruk dan jahe; selai kacang; selai kacang coklat; selai kacang mete; selai kelembak; selai lemon; selai nanas; selai peach;
selai prem merah; selai rasberi; selai srikaya; selai stroberi; selubung makanan selulosa; selubung sosis; selubung sosis,
alami atau buatan; semangka, diolah; semangka, disiapkan; semifreddo panna [makanan penutup berbahan dasar semiwhipped krim]; semprotan memasak berbahan dasar minyak; semur kari rebus, semur dan sup; seolleongtang [kaldu tulang
sapi Korea]; serai (daun), diolah; seramida (ceramide) (produk susu); seramida (ceramide) susu (produk susu); serangga yang
dapat dimakan, tidak hidup; serbuk sari disiapkan sebagai bahan makanan; serbuk susu kambing; serpihan ikan kering [furikake]; serpihan lapisan kering untuk ditaburkan di air panas [ochazuke-nori]; shepherd's pie (roti); singkong beku; singkong,
diolah; siput untuk makanan manusia; siput, dimasak; siput, kalengan; sirsak olahan; smetana [krim asam]; snack bar
berbahan dasar biji; snack bar berbasis kacang dan biji; somay; sosis; sosis asap; sosis bologna; sosis corn dog; sosis daging;
sosis daging kalkun; sosis dalam adonan; sosis hot dog; sosis ikan; sosis koktail; sosis sapi; sosis tidak dimasak; sosis
vegetarian; sosis yang diawetkan; sotong, tidak hidup; souffle (hidangan) kentang manis; souffle dari sayuran; souffle keju;
sphingomyelin (produk susu); squash (labu) spread; steak daging; steak ikan; stearin (padat) dari proses hydroginasi biji
kelapa sawit (untuk makanan); stik keju; stik talas; stik zucchini; stok daging; stok olahan berbahan dasar rumput laut; strained
(yogurt padat) tanpa air dadih (whey); stroberi kering; stroberi, beku; stroberi, diolah; sujuk [sosis]; sultana (buah anggur hijau
tanpa biji); sumsum hewan untuk makanan; sup; sup berbahan dasar larva serangga; sup berbahan dasar serangga; sup ikan;
sup instan; sup instan atau sebelum-dimasak; sup kacang; sup kacang dengan aroma susu; sup kacang merah; sup kari yang
sudah dimasak; sup kental tomat; sup kernel kacang tanah; sup konsentrat; sup krim; sup manis dari kacang; sup manis dari
kacang hijau; sup manis dari lengkeng; sup miso instan; sup miso instan atau yang dimasak sebelumnya; sup miso yang
sudah dimasak sebelumnya; sup yang dimasak sebelumnya; sup, kalengan; surimi (daging ikan yang dilumatkan); susu; susu
(dalam bentuk) padatan; susu acidophilus; susu albumin; susu almon; susu almon dengan rasa dan tanpa rasa; susu almond;
susu almond untuk keperluan kuliner; susu barley mutiara China; susu bebas laktosa; susu beragi (susu diberi ragi); susu
beras untuk digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu beras untuk keperluan kuliner; susu berbahan dasar kacang;
susu berbahan dasar kacang digunakan sebagai pengganti susu; susu berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; susu bubuk
kedelai; susu bubuk kering (selain untuk bayi) di kelas ini; susu bubuk yang berasal dari tumbuhan, khususnya yang berbahan
dasar beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan; susu bubuk*; susu bubuk, selain untuk
bayi; susu cair atau susu bubuk dengan protein susu untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk dengan
vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan anak-anak; susu cair
atau susu bubuk untuk orang dewasa dan orang tua; susu dan minuman susu; susu dan produk hasil olahan susu; susu dan
produk susu, tidak termasuk es krim, es susu dan yogurt beku; susu dengan penambahan kandungan vitamin D; susu dengan
penambahan vitamin; susu dengan sereal; susu domba; susu evaporasi; susu fermentasi; susu gandum; susu kacang; susu
kacang [minuman tanpa-alkohol]; susu kacang hijau; susu kacang menjadi bahan pengganti susu; susu kacang mete; susu
kacang tanah; susu kacang untuk keperluan kuliner; susu kambing; susu kambing bubuk; susu kedelai; susu kedelai menjadi
bahan pengganti susu; susu kedelai untuk keperluan kuliner; susu kelapa; susu kental; susu kurma; susu lanjutan untuk anak
kecil; susu nabati, khususnya beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan dan kacangkacangan; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buahbuahan; susu non-dairi dan susu bubuk, yaitu susu bubuk berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, bijibijian dan buah-buahan; susu organik; susu pasteurisasi; susu pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu rami untuk
digunakan sebagai pengganti susu; susu rendah lemak; susu sapi; susu sapi bubuk; susu segar; susu semi-skim; susu skim;
susu teh, susu sebagai komponen utama; susu umur panjang (tahan lama); susu yang berasal dari hewan; susu yang berasal
dari tumbuhan; susu yang diperkaya protein; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; sweetfish (ikan), tidak
hidup; swordfish (ikan), tidak hidup; tablet susu sapi; tahini [pasta biji wijen]; tahu (dadih kacang kedelai); tahu fermentasi; tahu
goreng; tahu makanan laut; tajine [hidangan daging, ikan atau sayuran]; tapenade (hidangan); tauge, diolah; teh susu
berbahan dasar susu; tekwan; telor asin; telur asin; telur ayam; telur bebek; telur bekicot untuk dimakan; telur beku; telur bitan;
telur bubuk; telur cair; telur ikan olahan; telur ikan, diolah; telur olahan; telur puyuh; telur rebus; telur unggas dan produk telur;
telur yang diawetkan; telur yang dikeringkan; telur*; telur, diolah; telur, susu, dan produk susu; tempe; tempe [kedelai
fermentasi]; tempura daging; tempura jamur; tempura telur; tempura yang berisi campuran sayuran dan makanan laut
(Kakiage); tepung ikan untuk makanan manusia; teripang, tidak hidup; terompet hitam [jamur], diawetkan; terompet hitam
[jamur], diolah; terong Kaviar; terong, diolah; terrine daging; terrines (hidangan berbahan dasar ikan); terrines (hidangan);
terrines ayam; terrines sayuran; tiraditos (Ikan laut yang dipotong, hidangan khas peru]; tiram, tidak hidup; tomat prem yang
sudah dikupas; tomat prem yang sudah dikupas, kalengan; tomat yang sudah dikupas; tomat, diawetkan; tomat, diolah; tomat,
kalengan; topping bruschetta; topping bukan dari susu untuk makanan, yaitu, topping berasal dari sayuran, buah, biji dan
kacang; topping dan isi berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti;
topping dan isi yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan
penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping kacang; topping untuk makanan yang terbuat dari susu gandum, susu
berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit; truffle [jamur], diawetkan; truffle [jamur], diolah; truffle kering [jamur
yang bisa dimakan]; truffle, diawetkan; ubi jalar, diolah; ubi jalar, hasil olahan; udang beku; udang karang, tidak hidup; udang
kelapa; udang kering; udang, bukan hidup; udang, tidak hidup; ulat kepompong untuk makanan manusia; unggas, tidak hidup;
usus untuk membuat puding hitam; usus untuk membuat selubung makanan; usus untuk membuat selubung sosis; vegetarian
chili; veggie pâté; verjus; water chestnuts , diawetkan; whey bubuk; wieners [sosis]; wortel, diawetkan; wortel, diolah; wortel,
kalengan; yaki-nori [lembar rumput laut]; yakitori (daging ayam yang ditusuk khas Jepang); yoghurt berdasarkan pengganti
susu; yoghurt rasa buah; yoghurt terbuat dari susu kambing; yoghurt untuk membuat custard; yogurt Yunani; yogurt berbahan
dasar kedelai; yogurt berbahan dasar tumbuh-tumbuhan sebagai bahan pengganti; yogurt rendah lemak; yogurt tanpa lemak;
yogurt untuk anak-anak; yogurts rasa buah; yuba [kulit tahu]; zaitun (buah), diolah; zaitun diisi dengan almond; zaitun diisi
dengan keju feta dalam minyak bunga matahari; zaitun diisi dengan paprika merah; zaitun diisi dengan paprika merah dan
almond; zaitun diisi dengan pesto dalam minyak bunga matahari; zaitun olahan, kalengan; zaitun yang diawetkan, dikeringkan
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dan dimasak; zaitun, diawetkan; zaitun, dimasak; zaitun, kalengan; zaitun, kering; zat lemak untuk pembuatan lemak dan
minyak yang bisa dimakan; zat lemak untuk pembuatan lemak yang bisa dimakan; zat perekat (gluten) yang digoreng===
===Adaan; Adas manis bubuk; Adonan Pastri; Adonan kue buah badam; Adonan makanan yang mengandung tepung;
Adonan makaroni/spageti; Adonan terigu; Adonan yang didinginkan; Agar-agar buah (gula-gula); Amparan Tatak; Amplang;
Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Apam Batil;
Apang; Arang aktif untuk makanan; Ares; Asam Sunti (bumbu; Asida; Asidah; Aunu Senebre; Bahan campuran minuman
berbahan dasar kopi; Bahan dasar pizza; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan pemanis
untuk kue atau minuman atau makanan; Bahan pengental untuk memasak bahan makanan; Bahan pengental untuk memasak
makanan; Bahan pengganti teh; Bahan pengikat saus; Bahan perekat untuk makanan; Baje Canggoreng; Bakcang (Makanan
beras ketan diisi daging); Bakmi goreng; Bakmi jawa; Bakpao; Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang
tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam
kecap; Bakpia; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Bakwan; Balutan salad bumbu selada; Bandos; Bandrek; Bangle; Baozi (roti
isi); Bawang dayak kering (Bumbu); Bawang merah bubuk; Bay Tat; Bekatul; Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari
Jagung); Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras jepang; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak;
Beras shirataki; Beras untuk bubur; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacangkacangan, polong-polongan, atau sayuran; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Berbuat
curang; Berego; Berondong; Berondong jagung; Bihun Bebek; Bihun Goreng; Bihun instan; Bihun tepung kacang instan; Biji
kopi; Biji olahan digunakan sebagai bumbu; Biji rami untuk konsumsi manusia; Biji selasih; Biji-bijian olahan yang digabungkan
dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan atau sayuran; Biji-bijian olahan yang
digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Biji-bijian yang terbagi dua; Bika Ambon; Bingke; Binte Biluhuta;
Binyolos; Biscotti; Biskuit (manis atau gurih); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat;
Biskuit kering; Biskuit petit-beure; Biskuit petit-beurre; Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit selai kacang; Biskuit tipis kering;
Biskuit untuk menambah nafsu makan; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang
dilapisi cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit
yang dilapisi cokelat rasa susu; Bluder; Boba teh durian; Bobongko; Bohromrom; Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung
tapioka; Bolen Pisang; Bolo Kemojo; Bolu Koja; Bolu Kojo; Bolu Paranggi; Bolu nanas; Brem; Brownies Coklat; Buah Buni;
Bubuk bahan makanan terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk bahan minuman terbuat dari tanaman kelor bernutrisi;
Bubuk dan campuran untuk membuat saus daging dan saus kaldu; Bubuk dari buah prem; Bubuk ginseng dan ginseng merah,
bukan untuk keperluan medis; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Bubuk kari; Bubuk ngo hiong;
Bubuk spekulas; Bubuk spikulas; Bubuk untuk es krim; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk
membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bubuk untuk membuat roti; Bubur; Bubur Ase; Bubur Ayam; Bubur Baayak;
Bubur Mengguh; Bubur Pedas; Bubur Sagela; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; Bubur havermot; Bubur
jagung; Bubur kacang hijau; Bubur kacang merah; Bubur nasi ayam; Bumbu; Bumbu Acar Kuning; Bumbu Asam Padeh;
Bumbu Ayam Goreng Kuning; Bumbu Ayam Goreng ; Bumbu Ayam Hainan; Bumbu Ayam Kalasan; Bumbu Ayam Panggang;
Bumbu Ayam Saos Inggris; Bumbu Ayam goreng Tumbar; Bumbu Ayam goreng canton; Bumbu Bacem ( Tahu dan Tempe );
Bumbu Bekicot Goreng; Bumbu Bicap; Bumbu Gado-Gado; Bumbu Garang Asem Daging; Bumbu Gulai; Bumbu Kacang;
Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu Karedok/ Terancam; Bumbu Kebuli; Bumbu Krengsengan; Bumbu Lontong Balap; Bumbu Mie
Aceh; Bumbu Nasi Goreng Aceh; Bumbu Nasi Goreng Jawa; Bumbu Pepes; Bumbu Rujak Cingur; Bumbu Sambel Goreng;
Bumbu Sate Ayam; Bumbu Sate lilit; Bumbu Sayur Asin Petis; Bumbu Semanggi; Bumbu Soto Mie; Bumbu Soto Udang;
Bumbu Tahu Campur; Bumbu Tahu Telur; Bumbu Tem Ayam Obat; Bumbu Urap Urap; Bumbu ayam ngohiong; Bumbu baikut
goreng; Bumbu dari buah-buahan; Bumbu ikan bakar; Bumbu instan bubuk; Bumbu masak (moto); Bumbu masak dalam
bentuk bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pasta; Bumbu pecel; Bumbu pindang bandeng; Bumbu rendang;
Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup; Bumbu yang diawetkan; Bumbu-bumbu masak dari tanaman; Bumbubumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau
sayuran; Bumbu ayam goreng; Bumbu ayam kecap; Bumbu bakmoy; Bumbu bali; Bumbu empal goreng; Bumbu kari
singapura; Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi goreng pedas; Bumbu nasi uduk; Bumbu sop buntut; Bumbu sop merah;
Bumbu sop ayam; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging; Buras; Burasa; Burger Daging Ayam (Sandwich); Burger Daging
Ikan (Sandwich); Burgo; Burongcong; Busung (Daun Kelapa); Butir gandum yang keras; Butiran jagung olahan; Buttermilk
Pancakes; Cabe Kering; Cacapan Asam (Sambal); Cairan berbumbu untuk merendam makanan; Campuran Bumbu beraroma
untuk Makanan; Campuran beras coklat dan hitam; Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan
dasar teh herbal; Campuran tepung; Campuran untuk roti; Campuran-campuran untuk membuat kue; Cecek; Celimpungan;
Cempedak; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Cendol; Cengkir; Chai Kwe; Chai masala / minuman teh yang
dicampur rempah; Che Hun Tiau; Chocolate chip cookie; Chutney Tomat; Cilok; Cimi-Cimi (kue kering); Cimol; Cincalok
(Bumbu); Cireng; Cokelat dalam bentuk pralin; Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat dan buah mangrove;
Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Cucuru Bayao; Cuka
dari sherry; Cuka hitam Cina; Cuka quince (buah); Custard; Dabu Dabu; Daun Mint Kering (bumbu); Daun jeruk purut kering;
Daun mint (bumbu); Daun pandan kering (bumbu); Daun salam kering (bumbu); Daun salam koja kering (bumbu); Daun sirih
kering (rempah-rempah); Dedak; Dodol; Dodol Cempedak; Dodol Kandangan; Dodol Kedondong; Dodol Kentang Kerinci;
Dodol Kole; Dodol buah; Dodol sayur; Doko - Doko Cangkuling; Donat berlubang; Dumpling ayam dan udang; Ekstra herbal
(bumbu); Ekstra ragi untuk makanan; Ekstrak coklat; Ekstrak ginseng dan ginseng merah, bukan untuk keperluan medis;
Ekstrak kopi malt; Ekstrak ragi; Ekstrak ragi sebagai olesan; Ekstrak rempah-rempah; Emping (kerupuk dari melinjo);
Enchilada [roti isi]; Engkak Ketan; Es (air yang dibekukan); Es Buah Matoa; Es Campur; Es Campur Ayung; Es Campur
Pelangi Angrek; Es Cendol Betawi; Es Doger; Es Goyang; Es Kelapa Muda Asam Manis; Es Konsumsi; Es Lilin; Es Manado;
Es Palu Butung; Es Selendang Mayang; Es Tiji Mei; Es alam atau buatan; Es cincau; Es coklat durian; Es ketan durian; Es
krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Es
kristal; Es loli; Es pisang ijo; Es silinder; Es sop durian; Es stik; Es teler; Es untuk minuman penyegar; Es yang dapat dimakan
berbahan dasar air dengan rasa yang dibekukan; Es yang dapat dimakan terutama terdiri dari yogurt; Extrac nira kelapa
(bumbu); Fla [custard]; GIS (bahan pemekar roti); Galamai (dodol khas Sumatera Barat); Gambir (Rempah-Rempah);
Gandaria; Gandasturi; Gandos; Gandum (Oats steel-cut); Gandum giling untuk makanan manusia; Gandum kupas; Garam
meja; Garam rumput laut; Garam untuk pengawetan bahan makanan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari
tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan;
Gelenak; Gemblong; Getuk (Kue); Glasir dan isian untuk makanan manis; Glasir karamel; Glasir konfeksioneri; Glasir untuk
makanan manis; Glasir untuk produk-produk makanan; Gluten untuk makanan; Godo Godo; Gogos; Gogoso; Gohok; Gula gula (mesis) untuk menghias kue; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Gula
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halus untuk glasir; Gula kacang; Gula nira kelapa; Gula semut; Gula sirup; Gula tetes untuk makanan; Gula, pemanis alami,
saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Gula-gula beku yang mengandung es krim; Gulagula beku yang mengandung yoghurt; Gula-gula berisi krim (permen gula-gula); Gula-gula berwarna hitam; Gula-gula kacang;
Gulai Pisang; Gulali; Gulo Puan; Halua Kenari; Hamburger sandwiches; Hasil produksi Madu; Hasil produksi coklat; Hasil
produksi penggilingan tepung; Haver kupas; Hiasan roti yang dapat dimakan; Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan
dasar utama pasta; Hidangan kering-beku dengan bahan utama adalah nasi; Hidangan yang dimasak; Hintalu Karuang; Infus
tanpa obat; Intip goreng (makanan berbahan dasar beras); Itak Gurgur; Jadah Lemang; Jagung Bose; Jagung Catemak;
Jagung Titi; Jagung bakar; Jagung goreng; Jagung yang sudah diolah; Jaje Tunjak Lapis Poteng; Jalangkote; Jawawut yang
dihancurkan; Jawawut yang dikupas; Jelai kupas; Jenang; Jenang ketan hitam; Jenang waloh; Jepa; Jiaozi pangsit; Jinten
bubuk; Jipang; Jorong-Jorong; Jus jahe [minuman]; Kacang Pukul Bagan Siapi-siapi; Kakao; Kakao dan kopi buatan; Kapsul
kopi terisi; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kapulaga bubuk; Kapurung; Kapusu; Karamel; Karamel gula-gula;
Karasi; Kecalo; Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis; Kecapi; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai makanan;
Keju gembung [camilan jagung]; Kelapa Gongseng (bumbu); Kemang; Kembang Goyang; Kembang Loyang; Kembang gula
beku; Kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan; Kembang gula yang dibekukan
dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Kemplang; Kencur bubuk; Keningar (bumbu dapur); Kenta; Kepingan
jagung; Kerak Telor; Keripik Bawang; Keripik Kasubi Pahangga; Keripik camilan sereal; Keripik dan kerupuk berbahan dasar
tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Keripik sereal; Kerupuk; Kerupuk Atom; Kerupuk Gendar;
Kerupuk Ikan; Kerupuk Jengkol; Kerupuk Kentang; Kerupuk Pecah Seribu; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan aneka rasa;
Kerupuk ikan dengan perasa; Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Kerupuk sagu; Kerupuk udang aneka rasa;
Kerupuk udang dengan rasa; Ketan bumbu; Ketoprak; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Ketupat; Ketupat Kandangan; Ketupat
Sayur; Ketupat tahu; Kiam Ko Kwe; Klabat; Klabat bubuk; Klapertaart; Klappertaart; Kolo; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi SibuSibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren;
Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh,
kakao dan kopi buatan; Kremes dari tepung; Kuah Beulangong; Kuah daging; Kue; Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang;
Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue Bagea; Kue Balapis Manado; Kue Bangket; Kue Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry Bell Trimit;
Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang; Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue
Bolu Suri; Kue Bong Li Pang; Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat
Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange;
Kue Delapan Jam; Kue Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas;
Kue Gulung; Kue Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Kacang Spesial; Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue
Kembang Goyang; Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu
Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue
Lidah Kucing; Kue Lontar; Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue Manan Samin; Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue
Ombusombus; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol; Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia Saronde; Kue
Pinende; Kue Popolulu; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu Bambu; Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue
Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue Satu; Kue Semprit Desa; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue
Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Susu; Kue Talam; Kue Tat; Kue Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue
berbahan dasar tepung; Kue bika ambon; Kue choco ball; Kue daging; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula
(termasuk yang beku); Kue eccles; Kue keranjang; Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang
mengandung tempe; Kue lumpia; Kue mentega Denmark; Kue mochi; Kue nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang;
Kue pukis; Kue semolina; Kue semprong; Kue spiku; Kue tambang; Kue tifor; Kue tradisional; Kue yang dibubuhi jahe dan
gula; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Kuekue lobak; Kulit lumpia; Kulit won ton (pangsit); Kuncup bunga pohon caprier untuk pembuat saus; Kunyit bubuk; Kunyit kering;
Kunyit putih bubuk (Bumbu); Kunyit*; Labia Dange (Sagu Dange); Lada hitam bubuk (bumbu); Ladran (Kue Kering); Laksa
Betawi; Lakse; Lakse Kuah; Lakso; Lalampa; Lamang; Lapisan gula (icing) untuk kue; Lasagna; Lek Tau Suan; Lemang;
Lemang Tapai; Lemper; Lemper Daging; Lempok; Lempok Durian; Lempok Durian Riau; Lenggang; Lengkuas bubuk; Lepat;
Lepet; Lobi-Lobi; Lontong; Lontong sayur; Lopek Bugi; Lumpia basah; Lumpia goreng; Lumpia kering; MSG (Monosodium
Glutamate); Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Madu untuk Makanan
manusia; Madu zaitun; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan batang berenergi berbahan dasar madu;
Makanan beku terutama terdiri dari biji-bijian olahan; Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan beku terutama terdiri
dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan beku terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan berbahan dasar madu;
Makanan berbahan dasar teh; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal,
berprotein dan berenergi ; Makanan bubur beras organik; Makanan dalam kaleng, alumunium kontener/alumunium foil
maupun kanton plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya dengan tambahan daging sapi/ daging ayam/ikan,
sayur-sayuran, buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan
atau mi; Makanan dari gandum untuk makan pagi; Makanan pasta farina; Makanan penutup; Makanan penutup beku berupa
air es dengan rasa; Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan penutup muesli; Makanan penutup berbahan dasar
sereal [kembang gula]; Makanan penutup mousse; Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan penutup terbuat dari nasi;
Makanan penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan pokok orang Meksiko; Makanan ringan
batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan
dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan
ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar
sereal dalam bentuk batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu;
Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut; Makanan ringan
dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari
pasta atau nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan
ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan siap saji berbahan
dasar mie yang didinginkan; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari beras;
Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari mie; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari pasta;
Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan
terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan untuk mencuci mulut berbahan dasar telur; Makanan untuk sarapan terbuat
dari jagung; Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan yang dibuat terutama dari pasta; Makanan
yang mengandung tepung; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Malt untuk
makanan; Mantou; Martabak; Martabak Aceh; Martabak bangka; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh
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hijau dari jepang latte; Menteng; Merica bubuk; Meses cokelat; Mesis (gula-gula); Meuseukat; Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie
Celor; Mie Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie Tarempa;
Mie Terbang; Mie Titi; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie kering (rehydratable) seperti soba kering
(organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie kering untuk bayi termasuk udon kering
untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi.; Mie segar; Mie shirataki; Mie yang dibekukan hingga ke
bagian dalam; Mie yang didinginkan; Mie yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacangkacangan, polong-polongan, atau sayuran; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Milu Siram;
Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Es Air Mata Pengantin; Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman Es Kacang Merah;
Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman Es Sirup Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Kopi Hawai; Minuman
Martebe; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak Markisa; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk
teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar kopi
espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman berbahan dasar madu; Minuman berbahan dasar
makanan berbasis susu (dairy); Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga
dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar
teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu;
Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman es krim; Minuman jahe;
Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum; Minuman kakao; Minuman karamel; Minuman karamel dengan
campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso
dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman kunyit asam;
Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk daun kelor;
Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa alpukat (moringa avocado); Minuman serbuk daun kelor organik royal
moringa rasa coklat (moringa chocolate); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger);
Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman serbuk daun kelor organik
royal moringa rasa latte (moringa latte); Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Minuman teh dengan atau tanpa susu;
Minuman teh krisan; Minuman temulawak; Minyak cabe; Miso; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi
dan cokelat); Model; Muesli; Muffin Inggris; Muffins; Nasi; Nasi Antah; Nasi Aron; Nasi Ayam ala Sihlin; Nasi Ayam Bakar Bali;
Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo; Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi
Ayam Betutu; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau; Nasi Ayam Fillet Crispy; Nasi Ayam
Geprek; Nasi Ayam Geprek Cabe Hijau; Nasi Ayam Geprek Keju; Nasi Ayam Geprek Sambal Matah; Nasi Ayam Goreng
Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng Kuning; Nasi Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam Goreng Mentega; Nasi Ayam Isi Buluh;
Nasi Ayam Kailo; Nasi Ayam Kalasan; Nasi Ayam Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi Ayam Kecap; Nasi Ayam Kecombrang;
Nasi Ayam Kemangi; Nasi Ayam Krispi; Nasi Ayam Lada Hitam; Nasi Ayam Paniki; Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Penyet;
Nasi Ayam Pop; Nasi Ayam Rica Rica; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang; Nasi Ayam
Tuturuga; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi
salted egg); Nasi Ayam crispy original (Ayam goreng tepung original); Nasi BBQ Saus Jawa; Nasi Bakar Ayam; Nasi Balap
Puyung; Nasi Begana; Nasi Bekepor; Nasi Berkat; Nasi Bola Tuna; Nasi Burung Puyuh; Nasi Cakalang Cabai Hijau; Nasi
Cakalang Rica Rica; Nasi Cakalang Suwir Pedas; Nasi Cakalang Woku; Nasi Cakalang suwir kecombrang; Nasi Campur Bali;
Nasi Cumi Cabe hijau; Nasi Cumi pedas; Nasi Dendeng Balado; Nasi Dendeng Batoko; Nasi Empal Daging; Nasi Gemuk;
Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Bakso Paket Ekonomi; Nasi Goreng Jawa; Nasi Goreng Kampung; Nasi Goreng
Kecombrang; Nasi Goreng Oriental; Nasi Goreng Paket Eksekutif; Nasi Goreng Parahyangan; Nasi Goreng Seafood; Nasi
Goreng Sosis; Nasi Goreng Tek-Tek; Nasi Goreng Teri; Nasi Gulai Nangka; Nasi Ikan Asam Manis; Nasi Ikan Bakar Sambal
Dabu; Nasi Ikan Dabu Dabu; Nasi Ikan Pesmol; Nasi Ikan Saus Padang; Nasi Ikan Uilulia; Nasi Jagung; Nasi Jaha; Nasi
Jhejhen dari Madura; Nasi Jinggo; Nasi Karage; Nasi Kari Ayam; Nasi Kari Sapi; Nasi Katsu; Nasi Kebuli; Nasi Kotaraja; Nasi
Krengseng; Nasi Krengsengan Ayam; Nasi Kresengan Mercon; Nasi Kuning; Nasi Lapola; Nasi Lemak Ayam; Nasi Lemak
Khas Riau; Nasi Lemak Melayu; Nasi Opor Ayam; Nasi Padang; Nasi Pepes Ayam; Nasi Pepes Ayam Bali; Nasi Pepes Ikan;
Nasi Pepes Tahu; Nasi Pepes Tempe; Nasi Pepes Teri; Nasi Rames; Nasi Rames Bali; Nasi Rames Cirebon (Nasi Jamblang);
Nasi Rames Gresik (Nasi Krawu); Nasi Rames Gudek; Nasi Rames Nusantara; Nasi Rames Oriental; Nasi Rames Padang;
Nasi Rames Pekalongan (Nasi Megono); Nasi Rendang Ayam; Nasi Rendang Ayam Kacang Merah; Nasi Rendang Sapi; Nasi
Sambal Goreng Ati Kentang; Nasi Sambal goreng Teri; Nasi Sapi Krengseng Mercon; Nasi Sapi Lada Hitam ; Nasi Sate
Ayam; Nasi Semur Ayam; Nasi Semur Daging Sapi; Nasi Subut; Nasi Telur Balado; Nasi Telur Bumbu Rendang; Nasi Telur
Dadar Padang; Nasi Tepeng; Nasi Teriyaki; Nasi Terong Balado; Nasi Tuna Balado; Nasi Tuna Bumbu Bali; Nasi Tuna Pedas
Kemangi; Nasi Tuna Saus Asam Manis ; Nasi Tuna Woku; Nasi Uduk; Nasi Ulam; Nasi Urap; Nasi Yakiniku; Nasi campuran
dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-polongan (kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari
tumbuhan, bumbu; Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Nasi dalam kemasan; Nasi goreng katsu; Nasi gurih Ayam
penyet; Nasi gurih krengsengan Mercon; Nasi gurih telur balado; Nasi hitam sudah diolah dalam kemasan; Nasi jepang sudah
diolah dalam kemasan; Nasi kepal; Nasi krengsengan mercon; Nasi krengsengan sapi; Nasi lemak; Nasi merah sudah diolah
dalam kemasan; Nasi organik sudah diolah dalam kemasan; Nasi untuk bubur; Nasi, pasta dan mie; Ngohiong (Bumbu);
Nougat kacang; Ocha / teh jepang; Olahan yang terbuat dari gula; Olahan yang terbuat dari sereal; Olesan berbahan dasar
coklat; Olesan kakao; Olesan manis (madu); Onyop; Pacri Nanas; Pai isi daging; Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari
nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Pala Manis; Pala bubuk; Panada; Panettone (roti manis); Pangsit;
Pangsit goreng; Pangsit hot pot; Pangsit ikan; Pangsit telur; Papeda; Pasta; Pasta cabai dalam minyak; Pasta cabe untuk
digunakan sebagai bumbu; Pasta kari hijau; Pasta kari masman; Pasta kari merah; Pasta kue; Pasta yang digabungkan dalam
satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Pasta, saus dari lemak, saus
dan pelapis untuk penyedap makanan; Pastel berisi daging dan sayuran; Pastel daging; Pasung; Pati termasuk pati yang
dimodifikasi untuk makanan; Pembungkus pastry (kue); Pengental Tahu; Pengental untuk tahu; Pengganti Mayones;
Pengganti Saus Tiram; Pengkang; Penguat rasa; Penyedam makan (bumbu); Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk
ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue); Penyedap rasa dan
aroma kopi; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial; Penyedap
rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Pepe (Kue Manis); Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak esensial);
Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Permen; Permen Asam; Permen Jahe; Permen Kristal bening;
Permen Pastilles; Permen Pelega Tenggorokan; Permen cokelat; Permen karet (anggur/wine); Permen kenyal; Permen
pedas; Permen stik; Permen susu; Permen susu dalam bentuk bubuk; Pesak (Sekam Padi); Petatas; Pilus; Pizza (roti); Pizza
beku; Pletek; Popcorn yang diberi perasa; Popcorn yang dilapisi perasa; Pretzels (kue); Produk gula-gula dan kembang gula;
Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami;
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Produk kue dan kembang gula; Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan
yang dimasak; Produk untuk bumbu atau penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu,
vinaigrettes, mayones; Produk zat tepung untuk makanan; Produk-produk es krim berbahan dasar kacang kedelai; Produkproduk kakao ; Produk-produk susu; Puding (makanan penutup); Puding Natal; Puding dari telur, susu dan gula; Puding
kering; Puding pencuci mulut instan; Puding semolina; Pulut Nasi; Putu Cangkiri; Quinoa dan sereal yang diolah yang
digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Quinoa
dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Ragi dalam bentuk pil (bukan untuk
pengobatan); Ragi untuk adonan; Rambutan Goreng; Ramuan beraroma untuk makanan; Ravioli; Rempah-rempah terbuat
dari pohon berry; Rempeyek; Risoles; Risoles Ayam; Risoles Daging; Risoles durian mozarella; Roti Buaya; Roti Canai; Roti
Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti
babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kadet; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti
koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti
panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata;
Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti
yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Saffron (rempah-rempah); Sage [bumbu];
Sagon (Kue); Sagu Lempeng; Sagu Woku Komo-Komo; Sagu mutiara; Sahi (Teh); Sambal Andaliman; Sambal Bajak; Sambal
Bakasang; Sambal Balado; Sambal Bali; Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal Colo-Colo; Sambal Geprek; Sambal
Goreng Ati Kentang; Sambal Goreng Kentang Teri; Sambal Hijau; Sambal Ikan Teri; Sambal Kampung; Sambal Lingkung;
Sambal Matah; Sambal Roa; Sambal Rusip; Sambal Terasi; Sambal Tombur; Sambal Tuktuk; Sambal baby cumi; Sambal
bakso; Sambal cabe kering; Sambal cabe kering aneka rasa; Sambal cabe tabur; Sambal cabe tabur aneka rasa; Sambal
cobek; Sambal dari buah-buahan bawang merah; Sambal goreng; Sambal goreng Teri; Sambal pedas manis; Sambal tabur;
Sambal Gledek; Sambal Merah Padang (Sambal); Sambas; Sambel Bajak; Sambel Ijo; Sambel Ikan Asin; Sambel Lumpang;
Sambel Teri Kacang; Sambel Tomat; Sambel penyetan; Sambel tumpang; Sambelingkung; Samosa; Sandwich egg cheese;
Sandwich smoked beef cheese; Sanger; Sasagun; Sashimi Tuna; Saus; Saus (bumbu masak), saus salad; Saus Pico de
Gallo; Saus Pizza; Saus Worcestershire; Saus ayam; Saus cabai pedas (sriracha); Saus celup berbahan dasar coklat; Saus
dalam kemasansauces in a pouch; Saus kacang kedelai; Saus kari kuning asam; Saus kari panang; Saus kental untuk
penambah rasa; Saus pasta panggang; Saus sayuran asam; Saus siap saji; Saus tom-yum; Saus untuk es krim; Saus untuk
memasak [bumbu masak]; Saus untuk pasta dan nasi; Saus untuk tumisan; Savarin; Seblak; Sediaan aromatik untuk es krim;
Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan aromatik untuk makanan; Sediaan aromatik untuk
membuat tisan non-obat; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan karbohidrat untuk makanan; Sediaan hidangan
nasi; Sediaan hidangan pasta; Sediaan karbohidrat untuk makanan; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan pasta;
Sediaan ravioli; Sediaan rempah-rempah; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Sediaan sereal; Sediaan
terbuat dari gandum termasuk serpih-serpih gandum; Sediaan untuk membuat ke dalam saus; Sediaan untuk membuat krim
kocok; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh
dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat saus kaldu; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan;
Seduhan bukan untuk pengobatan; Seduhan dari rempah-rempah; Sengkulun (Kue Tradisional); Serabi Jakarta; Serbat (es
yang dapat dimakan); Serbuk garut Jepang untuk keperluan kuliner; Sereal batangan berprotein tinggi; Sereal yang diolah
yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran;
Sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Sereh kering (Bumbu); Serpihan sereal;
Sinonggi; Sirup berwarna keemasan; Snack Bar (Makanan); Sokko / Sangkolo; Songkolo Bagadang; Sorbet (es); Soufflé
(makanan penutup); Spageti yang belum dimasak; Spaghetti Meatballs; Spätzle (Pasta); Stik Keju; Sumpia abon; Sumpia
abon sapi; Sumpia ayam; Sumpia udang; Sumpia vegetarian; Sushi; Tablet hisap (tidak mengandung obat); Taffy (gula-gula);
Talam Sagu Bakar; Tape Ketan; Tape Uli (Beras Ketan); Tart treacle (Dessert khas Inggris); Tauco; Teh (bebas kafein)
dengan pemanis tambahan; Teh Ginseng; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan; Teh Oolong; Teh
Tarik; Teh bunga tisane; Teh dan teh herbal; Teh daun kelor; Teh daun sirsat; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh herbal
daun kelor; Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Teh herbal yang mengandung kelor; Teh hijau jepang; Teh hitam
es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh serai; Teh serbuk daun kelor; Teh yang
menggunakan kelor; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain yang memiliki rasa; Temulawak bubuk
(bumbu); Tepung Jawawut; Tepung atau Serbuk dari daun kelor yang dapat diminum atau dimasak menjadi tambahan
makanan; Tepung atau serbuk daun kelor untuk konsumsi; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung
dari daun tanaman kelor untuk makanan; Tepung dari daun tanaman kelor untuk minuman; Tepung gaplek; Tepung gula;
Tepung jagung; Tepung kental buat makanan; Tepung kentucky; Tepung ketan; Tepung panir; Tepung peyek; Tepung tapioka
untuk makanan; Tepung terbuat dari terigu, canola, kedelai, jagung, quinoa, amaranth, spelt dan beras; Tepung untuk
makanan; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Tetu; Thyme kering untuk digunakan sebagai bumbu; Tili Aya; Tinutuan; Tiwul
instan; Tong tjiu pia; Tortila gulung diisi potongan ayam; Trehalosa untuk makanan dan minuman; Trufel coklat; Turkish delight
(gula-gula); Uli (Makanan Dari Beras Ketan); Uli Ketan; Vermiseli pita; Vinaigrettes untuk salad; Wafer (kue); Wafer (pie);
Wafer sundae; Wajik; Wingko; Won ton (pangsit china); Yangko (kue moci); Yoghurt beku; Yogurt Beku; Yogurt beku (es yang
dapat dimakan); Yorkshire (puding); Yutiao; Zat pengikat untuk es konsumsi; Ziti (Makanan khas Amerika); acar jahe [bumbu];
acar manis [bumbu]; adas bintang; adas manis; aditif gluten untuk keperluan kuliner; adonan; adonan biscotti; adonan biscotti
beku; adonan brownies; adonan brownies beku; adonan crepe; adonan empanada; adonan filo; adonan filo pastry; adonan
kue; adonan kue beku; adonan panekuk; adonan pastry yang sudah digulung; adonan pizza; adonan puff pastry (roti); adonan
roti; adonan untuk membuat crepes; adonan wafer; adonan yang dipilin untuk digoreng; adonan yang mengandung larva
serangga; adonan yang mengandung serangga; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; agave nectar
[pemanis alami]; air berperisa yang dibekukan; air garam untuk digunakan dalam koktail; air garam untuk memasak; air laut
untuk memasak; air madu; allspice (lada); almond berlapis cokelat; almond berlapis gula; almond berlapis permen; almond
manis; ampiang ikan; ampiang kerang; ampiang telur ketam; ampiang tinta cumi; ampiang udang; angel-hair (pasta); apel
berlapis permen; apple betty (hidangan penutup); arem-arem; aroma untuk makanan/kue; asam [bumbu]; asam chutney; bagel
multigrain; baguettes [Roti Prancis]; bahan Penstabil krim kocok; bahan dasar kakao untuk produk manisan; bahan makanan
berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi; bahan makanan mengandung cokelat; bahan makanan untuk
adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; bahan pengental untuk makanan; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai;
bahan pengganti gula; bahan pengganti kopi; bahan pengganti marzipan; bahan pengikat sosis; bahan pengikat untuk es krim;
baking cokelat; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan memanggang]; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan
memasak]; bakpao; bakpao isi daging; bakso yang terbuat dari kanji; balok es; balsamic glaze [pemanis alami]; bar energi dan
makanan ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; bar gula-gula; bar muesli; barbari [roti datar]; batang energi
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berbasis sereal; batang energi berbasis sereal yang mengandung larva serangga; batang energi berbasis sereal yang
mengandung serangga; batang energi, selain untuk keperluan diet atau medis; batang es buah; batang nougat berlapis
cokelat; batangan berbahan dasar cokelat; batangan es susu; bawang bawang merah; bawang merah olahan untuk digunakan
sebagai bumbu; bawang putih bubuk; bawang putih cincang [sambal]; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu;
bawang putih purée [bumbu]; beras analog; beras analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam;
beras ketan; beras merah; beras plumula untuk makanan; beras putih; beras sekam; bhakri [flatbread]; bibimbap [Hidangan
Korea yang terdiri terutama dari nasi dengan tambahan sayuran dan daging sapi]; bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran
dan daging sapi]; bibit gandum untuk makanan manusia; bihun; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; bihun coklat; biji bayam
olahan; biji chuang chia [bumbu]; biji cokelat; biji jali [bumbu]; biji jintan [bumbu]; biji ketumbar kering untuk digunakan sebagai
bumbu; biji ketumbar, dikeringkan; biji kiwicha olahan; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji
kopi yang dilapisi cokelat; biji olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biji pala; biji rami untuk keperluan kuliner [bumbu]; biji
rami untuk tujuan kuliner [bumbu]; biji wijen [bumbu]; biji-bijian beku; biji-bijian cannihua olahan; biji-bijian olahan; bindaetteok
[Pancake gaya Korea yang dibuat dengan kacang hijau]; bing [flatbread]; biscuit tipis terbuat dari sereal; biskuit; biskuit asin;
biskuit bawang; biskuit bebas gluten; biskuit buttermilk; biskuit gula; biskuit gurih; biskuit malt; biskuit manis; biskuit
marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee; biskuit mentega kecil; biskuit rasa keju; biskuit untuk keju; biskuit
vegetarian; biskuit yang tidak manis; biskuit-biskuit; blackstrap molasses [pemanis alami]; blinis; bola keju gembung [camilan
jagung]; bola nasi ketan; bola-bola ubi; bonbons terbuat dari gula; brondong jagung; brownies; buah hancur; buah kering
berlapis cokelat; buah yang dilapisi cokelat; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk anggur merah untuk
digunakan sebagai penyedap makanan; bubuk bawang; bubuk bawang putih; bubuk biji perilla untuk keperluan kuliner; bubuk
cabai; bubuk cabai [bumbu]; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk
coklat; bubuk custard; bubuk daun kelor dimakan mengandung kelor; bubuk dimakan mengandung kelor; bubuk kakao instan
; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bubuk kokoa;
bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk madu mentah kering [pemanis alami]; bubuk mustard [rempah-rempah]; bubuk
pengembang; bubuk ragi; bubuk saus; bubuk soda kue; bubuk stevia kering [pemanis alami]; bubuk teh instan; bubuk untuk
membuat es krim; bubuk untuk menggoreng ayam; bubuk wasabi; bubuk wasabi [lobak Jepang]; bubur; bubur beras untuk
keperluan kuliner; bubur gandum; bubur instan; bubur jagung; bubur manis; bubur nasi; bubur tepung beras; bubur, dengan
basis susu, untuk makanan; bumbu; bumbu berbasis ara kering; bumbu cabai; bumbu dan bumbu; bumbu dan bumbu
berbasis kakao untuk makanan dan minuman; bumbu kacang kedelai [penyedap]; bumbu kari; bumbu makanan terutama
terdiri dari saus tomat dan salsa; bumbu masak; bumbu nasi goreng; bumbu nasi kuning; bumbu olahan [bumbu]; bumbu opor;
bumbu pasta; bumbu pasta kari; bumbu pasta laksa; bumbu pasta nasi ayam; bumbu rawon; bumbu rujak; bumbu sayur
asem; bumbu sayur lodeh; bumbu selain minyak esensial; bumbu semur; bumbu sop; bumbu taco; bumbu taco [bumbu dan
rempah-rempah untuk taco]; bumbu taman, diawetkan [bumbu]; bumbu umami; bumbu yang dioles; bunga atau daun untuk
digunakan sebagai pengganti teh; bunga lawang; bunga rampai; bungkil kacang; bungkus pangsit; burger kalkun [sandwich];
burger kedelai [roti sandwich]; burger keju [sandwich]; burger sayur [sandwich]; burger vegetarian [sandwich]; burrito; butiran
kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; butterscotch; béchamel [saus putih]; cabai kering [bumbu]; cabe jamu (bumbu); cabe
lembut dalam keadaan basah; cake frosting [icing]; cakwe/cakue; callisons [gula-gula]; camilan granola; camilan granola
dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan; camilan jagung gembung; camilan jagung kembung rasa
bumbu; camilan jagung rasa keju; camilan muesli; campuran adonan; campuran adonan tempura; campuran adonan untuk
okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; campuran beku; campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; campuran bumbu;
campuran bumbu kari; campuran bumbu kering untuk rebusan; campuran bumbu untuk rebusan; campuran cokelat panas;
campuran crêpe; campuran custard; campuran donat instan; campuran es krim; campuran gula-gula instan; campuran isian
berbasis roti; campuran kakao; campuran kopi; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu panas;
campuran kue; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; campuran muffin; campuran
panekuk; campuran panekuk instan; campuran pastry; campuran puding instan; campuran puding pencuci mulut instan;
campuran rempah-rempah; campuran remuk; campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk
pasta; campuran saus; campuran saus [bumbu]; campuran sawi putih dan sawi putih untuk digunakan sebagai pengganti kopi;
campuran untuk membuat serbat [es]; campuran untuk membuat teh; campuran untuk membuat teh chai; campuran untuk
membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk;
campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan saus; cancha paccho [kernel jagung yang
dipanggang]; cancha serrana [kernel jagung yang dipanggang]; cangkir cokelat yang bisa dimakan; cangkir wafel berlapis
cokelat; cangkir wafel yang dapat dimakan; cangkir wafer yang dapat dimakan; cannelloni; caper; cappuccino; cañihua,
diproses; celana; cengkeh (bumbu); cengkeh [rempah-rempah]; chalupa [tortilla jagung]; chapati; chapati [roti tidak beragi];
chervil, diawetkan; chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula]; chetney bit; chimichangas [tortilla isi goreng];
chinese stuffed dumplings (gyoza, cooked); chocolate fudge; chow mein [hidangan berbasis mie]; chow mein mie; chow-chow
[bumbu]; chulpi [kernel jagung yang dipanggang]; churros; chutney; chutney (saus) apel; chutney mangga; chutney mangga
[sambal]; chutney tomat hijau; chutneys [bumbu]; cobbler (hidangan) apel; cokelat; cokelat batangan; cokelat couverture;
cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat dengan lobak
Jepang; cokelat menyebar mengandung kacang-kacangan; cokelat pahit; cokelat putih; cokelat tanpa pemanis; cokelat yang
mengandung susu; cokelat éclairs; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; coklat; coklat batangan diisi; coklat bebas susu;
coklat berisi ekstrak buah; coklat diisi; coklat hitam; coklat instan; coklat mousses; coklat panas; coklat pasta; coklat setengah
manis; coklat, permen dan hadiah biskuit menghambat; cookie bebas gluten; cookie berlapis cokelat; cookie yang
mengandung serangga; corn curls [camilan jagung kembung rasa rasa]; coulis buah [saus]; couscous [semolina]; crab boil
[bumbu]; cream of tartar untuk keperluan kuliner; creme brulee; crepes; crispbread; croissant; crouton; crumble (hidangan)
apel; crumpets; cuka; cuka anggur; cuka apel; cuka arak; cuka balsamik; cuka beras; cuka bir; cuka blackcurrant; cuka buah;
cuka buah Kiwi; cuka buah kiwi; cuka delima; cuka hasil penyulingan; cuka kelapa; cuka kental; cuka kesemek; cuka
kombucha; cuka kurma; cuka malt; cuka palem; cuka putih; cuka rasa; cuka raspberry; cuka sushi; cuka tebu; cuka tomat;
cuka, saus [bumbu]; cuka, saus dan bumbu lainnya; cupcake beku; cupcake cokelat; custard [makanan penutup panggang];
date nectar [pemanis alami]; daun ketumbar, dikeringkan; daun stevia (pengganti gula); daun teh; dekorasi berbasis gula untuk
kue; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi cokelat untuk pohon Natal; dekorasi fondant untuk kue; dekorasi gula untuk kue;
dekorasi kertas nasi untuk kue; dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; dekorasi marzipan untuk kue; dekorasi permen untuk
kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; dessert mousses [gula-gula]; dessert soufflés (hidangan); dodol garut;
donat; dressing salad mengandung krim; dressing untuk salad; dressings for salad (saus); dripper kopi bubuk sekali pakai,
diisi; dulce de leche (hidangan); ekstrak kakao untuk konsumsi manusia; ekstrak kopi; ekstrak malt digunakan sebagai perasa
untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk minuman; ekstrak
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malt untuk digunakan sebagai penyedap makanan; ekstrak malt untuk makanan; ekstrak ragi untuk konsumsi manusia;
ekstrak teh untuk keperluan kuliner; ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak esensial; ekstrak, selain
minyak esensial, untuk membumbui bahan makanan; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman penyedap; empadões
veganos [kue vegan]; empanadas veganas [pai vegan kecil]; enting-enting; enting-enting kacang; es; es agar-agar buah; es
batu; es batu bentuk kotak; es batu bentuk tabung; es buah; es buah yang bisa dimakan; es dalam bentuk bubuk atau butiran;
es gula; es kopi; es krim; es krim berbahan dasar yogurt, es krim sebagai unsur utama; es krim buah; es krim dan produk es
krim; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es krim gateaux; es krim mochi; es
krim soft-serve (hidangan penutup); es krim sundae; es krim susu; es krim tanpa-susu; es krim utamanya terdiri dari yoghurt;
es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; es lilin (popsicle); es makanan; es mambo; es muncul; es podeng; es
putar; es rasa; es sayuran yang dapat dimakan; es serut; es serut dengan kacang merah manis; es susu; es teh; es termasuk
serbat-serbat; es untuk penyegaran; es yang dapat dimakan; es, alami atau buatan; es-es; esens untuk bahan makanan,
kecuali esens eterik dan minyak esensial; esensi kopi; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan selain minyak
esensial; espreso; essens untuk bahan makanan selain untuk minyak esensial; fa gao [kue bolu kukus]; fermentasi untuk
pasta; fettuccine; flapjacks [bar gandum]; flapjacks [kue wajan]; flatbreads; focaccia [roti]; fondant; fondant digulung; fondants
[gula-gula]; fritters (kue) apel; fruktosa untuk keperluan kuliner; fusilli; gandum hancur; gandum malt disiapkan untuk keperluan
kuliner; gandum utuh yang dimasak; gandum yang dihancurkan; gandum yang ditumbuk; gandum, diolah; gandum, diproses;
garam; garam bawang; garam bawang putih; garam beraroma; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam
berikat (garam kotak); garam masala; garam meja dicampur dengan biji wijen; garam seledri; garam untuk memasak; garam
untuk mengawetkan bahan makanan; garam yang bisa dimakan; garam, mustard; gelang permen; gelatin rasa [manis]; gelatin
rasa dan manis; gelato; getuk; gilingan Kasar Bubur Jagung; gimbap [hidangan nasi Korea]; ginseng olahan untuk digunakan
sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; glasir madu treacle untuk ham; glasir untuk
makanan; glukosa untuk keperluan kuliner; gluten gandum kering; gluten yang diolah sebagai bahan makanan; gnocchi
berbahan dasar semolina; gnocchi berbasis tepung; gochugaru [bubuk cabai merah]; gochujang [pasta cabai fermentasi];
granola; granola bar; gula; gula almond; gula anggur; gula aren; gula batu; gula beku; gula berputar (dekorasi kue); gula bit;
gula buah; gula bubuk; gula butterscotch; gula cair; gula demerara; gula gula non-obat; gula gula rasa; gula gula rebus; gula
gula untuk menghias kue; gula jarak; gula jawa; gula karamel; gula kayu manis; gula kelapa; gula kelapa [pemanis alami]; gula
kristal; gula kristal (selain gula-gula); gula kristal putih; gula kristal untuk keperluan kuliner; gula kurma; gula madu herbal; gula
manis rebus; gula maple; gula mentah; gula merah; gula muscovado; gula pasir; gula pastilles (manisan); gula permen karet;
gula rebus; gula tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); gula-gula;
gula-gula bebas gluten; gula-gula dalam bentuk beku; gula-gula dan dekorasi cokelat untuk pohon Natal; gula-gula dengan
menggunakan teh; gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk; gula-gula dingin; gula-gula non obat; gula-gula termasuk
permen karet bukan obat; gula-gula tidak mengandung obat; gula-gula untuk dekorasi pohon Natal; gula-gula untuk makanan;
gulungan kayu manis; gulungan sosis; gulungan sosis segar; gyoza; halvah; ham glasir; hamburger [sandwich]; hardtack
[biskuit]; harissa [bumbu]; havermut; herbal kering untuk keperluan kuliner; hiasan berbahan dasar cokelat atau kakao untuk
keperluan yang berhubungan dengan makanan; hiasan berbahan dasar gula untuk keperluan yang berhubungan dengan
makanan; hiasan kue yang dapat dimakan; hidangan kering beku dengan bahan utama pasta; hidangan pasta; hidangan
penutup puding berbahan dasar nasi; hidangan utama yang terdiri dari pasta atau nasi; hobak-juk [bubur labu]; hot dog
[sandwich], pai daging; ice cream bars [gula-gula]; icing bukan dari susu; infus [bukan obat]; infus fieldmint; infus herbal; infus
mint; infus peppermint; infus, bukan obat; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; injera [flatbread]; intip
(makanan terbuat dari nasi yang di goreng); irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; isi berbahan dasar coklat, isi
berbahan dasar custard dan icing bukan dari susu; isi bukan dari susu, yaitu, isi berasal dari biji padi-padian; isian kantong
penyaring kopi tetes; jagung giling; jagung panggang; jagung, digiling; jagung, diolah; jagung, dipanggang; jahe [bumbu]; jahe
bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; jambalaya [sajian nasi Creole pedas dengan campuran
ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; jeli buah [gula-gula]; jeotgal [Bumbu Korea yang terbuat dari
makanan laut asin dan fermentasi]; jiaozi [boneka pangsit]; jinten (bumbu); kacang (gula-gula); kacang berlapis cokelat;
kacang berlapis gula [gula-gula]; kacang brazil dilapisi cokelat; kacang dilapisi gula; kacang jeli; kacang macadamia berlapis
cokelat; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kakao yang mengandung kelor; kaki
cokelat; kaldu jamur; kalung permen; kanji dr tepung jagung; kantong teh; kantong teh tanpa obat; kapsul cappuccino, terisi;
kapsul kakao, terisi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kapsul teh, diisi; kapsul yang
mengandung infus herbal; kapulaga (bumbu); kapulaga [bumbu]; karak beras; karamel [permen]; karamel berlapis cokelat;
karamel diisi; karamel keras berlapis gula; kari; kari [rempah-rempah]; kasha; kasutera [kue bolu Jepang]; kayu manis
[rempah-rempah]; kayu manis tanah; kecap; kecap [soy sauce]; kecap dengan tekstur lembut; kecap pedas; kekacauan
[flatbread]; kelor yang mengandung tepung kelor; kemangi, keringkan; kembang gula; kembang gula beku berbahan dasar
almond; kembang gula beku berbahan dasar kacang kedelai; kembang gula beku berbahan dasar kacang mete; kembang
gula beku berbahan dasar kacang polong; kembang gula beku berbahan dasar kelapa; kembang gula beku berbahan dasar
sereal; kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; kemiri (bumbu); keping cokelat;
kepingan kayu alami (panggang) ditambahkan ke anggur untuk meningkatkan rasanya; kerang Taco; kerang kue kering;
keripik [produk sereal]; keripik berbahan dasar biji-bijian; keripik butterscotch; keripik camilan sereal instan; keripik gandum
utuh; keripik jagung; keripik kacang (gula-gula); keripik nasi; keripik permen untuk dipanggang; keripik taco; keripik tipis kering
yang terbuat dari mi goreng; keripik tortilla; keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang; kernel jagung
bakar; kernel jagung yang dibakar; kernel jagung yang dipanggang; kertas nasi yang bisa dimakan; kertas yang bisa dimakan;
kerupuk; kerupuk cumi; kerupuk getas cumi; kerupuk getas ikan; kerupuk getas udang; kerupuk graham; kerupuk ikan;
kerupuk kepiting; kerupuk nasi; kerupuk opak; kerupuk rambak; kerupuk singkong; kerupuk stik cumi; kerupuk stik ikan;
kerupuk telur ketam; kerupuk udang; ketan hitam; ketan putih; ketel jagung [popcorn]; ketumbar (bumbu); ketumbar kering
untuk digunakan sebagai bumbu; ketumbar tanah; kimchijeon [pancake sayuran fermentasi]; kismis berlapis cokelat; kiwicha,
diolah; koji [beras malt fermentasi]; kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat dari rumput laut]; konsentrat sayuran digunakan
untuk bumbu; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet;
kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum
dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krim bavaria;
krim karamel; krim maple; krim-krim coklat; krimer yang tidak mengandung susu untuk kopi; kue adonan goreng; kue almond;
kue balok; kue basah; kue bebas gluten; kue beku; kue beras; kue beras [kukus dan dibungkus daun]; kue bola; kue bolu; kue
buah; kue bubuk; kue bulan; kue cokelat; kue coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue frosting; kue gambang; kue
gandum; kue geplak; kue gulung telur; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang; kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir
(cipiran); kue keju; kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue krim; kue lapis talas
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bogor; kue lekker; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue pang-pang; kue
pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue serabi; kue sereal; kue stik
bawang; kue sus; kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue tar lemon; kue tar
lezat; kue tar raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat; kue
widaran / bidaran; kue yang dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang mengandung serangga; kue yogurt
beku; kue, biskuit, kue kering===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040650
: 16/06/2021 17:22:51
:
: PT. NONAME CREATIVE BALI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PANTAI BERAWA GANG SRI KAHYANGAN , TIBUBENENG, Kabupaten
Badung, Bali, 80361
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ONE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 41
: ===Jasa pelatihan fotografi; Jasa proses gambar digital (fotografi); Jasa studio fotografi; Layanan fotografi; Menyediakan
fasilitas untuk kegiatan fotografi; Produksi gambar bergerak, permainan dan video; Produksi multimedia; Produksi video;
Reportasi hasil fotografi; distribusi rekaman video; fotografi; fotografi Digital; fotografi potret; fotografi udara; instruksi fotografi;
jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; jasa proses gambar digital (fotografi); jasa-jasa
fotografi pernikahan; jasa-jasa penyuntingan (edit) produksi dan setelah produksi untuk komunikasi-komunikasi audio dan
video; layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan pencitraan digital [pengeditan gambar]; layanan pengeditan audio dan
video; layanan pengeditan video; layanan pengeditan video untuk acara; layanan penguasaan video; mengedit rekaman video;
menyediakan gambar dan video online; pengeditan film fotografi; pengeditan foto; pengeditan rekaman video; penyewaan
peralatan fotografi; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman suara dan video; produksi rekaman suara, musik
dan video; produksi rekaman video; rekaman video===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040651
: 16/06/2021 17:24:24
:
: PT Satya Abadi Pharma

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Bintaro Jaya Sektor IX Blok H6 & H7, Kel, Pondok Pucung, Kec. Pondok Aren,
Kota Tangerang Selatan, Banten, 15229
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: We Care Haemophilia
: Kami Peduli Hemofilia

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gambar hati, telapak tangan yang menghadap ke bawah & tulisan “Haemophilia” berwarna Merah (C 0%, M 100%, Y 100%, B
0%);
Gambar telapak tangan yang menghadap ke atas berwarna Putih;
Tulisan “We” dan “Care” berwarna Hijau Tosca (C 60%, M 0%, Y 35%, B 0%)
: 44
: ===layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021040652
: 16/06/2021 17:26:09
:
: EDWIN WIHARDJO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MANGGA RAYA NO. 640 B RT 004 RW 003 KEL/DES. DURI KEPA, KEC.
KEBON JERUK , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: SKINESCAPE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim
muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian,
minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent
bubuk .; Gel pelangsing (kosmetik); Kosmetik untuk bulu mata; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim
pelembab; Krim pencuci tangan; Krim tabir surya; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Losion dan serum; Losion dan
spray untuk tubuh; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Masker wajah (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pencuci
tangan; Pewangi badan (kosmetik); Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Shampo berbentuk
batangan; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik);
body lotion untuk keperluan kosmetik; cairan pencuci; colognes, parfum dan kosmetik; gel, powder, pembersih tangan dan
pencuci tangan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik tabir surya; krim anti-kerut; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim berjemur; krim dan lotion kosmetik; krim dan sediaan setelah matahari; krim exfoliant untuk
keperluan kosmetik; krim foundation; krim kecantikan; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik
bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim mata untuk
keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel;
krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim pengelupas; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim setelah
matahari; krim tabir surya; krim tangan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan
pelembab anti-penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit
pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion pembersih kulit; lotion perawatan matahari; lotion setelah matahari; lotion tabir surya
dan krim perawatan matahari; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk wajah; lotion wajah kosmetik; masker kosmetik;
parfum; parfum dan cologne; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih tangan; pencuci tubuh (sabun)
bayi; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; penyegar kulit; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pomade
rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); semprotan rambut; serum
kecantikan; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum perawatan rambut; serum wajah; shampo rambut; shampo untuk
hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo
kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah
kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040653
: 16/06/2021 17:26:24
:
: N.W. NATAHAMIDJAJA, Freya Nirmala Natahamidjaja

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kapasan 30, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BAMBOE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT, PUTIH, MERAH, KUNING, HITAM, HIJAU, BIRU
: 29, 30
: ===Abon Ayam; Abon Kepiting; Abon Sapi; Abon babi; Abon daging; Abon ikan; Abon ikan tongkol; Abon kerang; Abon telur;
Acar Kuning; Acar Pesmol; Acar Telur; Acar bawang merah; Acar bawang putih; Acar buah; Acar buah dan sayuran; Acar kaki
babi; Air dadih kering; Air kaldu yang dipadatkan; Akar olahan untuk makanan manusia; Ale Ale; Ampela ayam pedas; Anyang
Pakis; Arsik; Asam pedas Ikan Baung; Asinan; Ayam ala Sihlin; Ayam Bakar; Ayam Bakar Bumbu Padang; Ayam Bakar
Bumbu Rujak; Ayam Bakar Solo; Ayam Bakar Taliwang; Ayam Balado; Ayam Bumbu Bali; Ayam Bumbu Mengkudu; Ayam
Bumbu Sate; Ayam Cabai Hijau; Ayam Cincane; Ayam Fillet Crispy; Ayam Fillet Goreng Tepung Asam Manis; Ayam Geprek
Cabe Hijau; Ayam Geprek Keju; Ayam Geprek Sambal Matah; Ayam Goreng; Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Ayam Goreng
Bumbu Kuning; Ayam Goreng disiram saos petis; Ayam Gota; Ayam Iloni; Ayam Isi Buluh; Ayam Karage; Ayam Katsu Stik;
Ayam Kecap; Ayam Kecombrang; Ayam Lada Hitam; Ayam Panggang; Ayam Paniki; Ayam Rica Rica; Ayam Serundeng;
Ayam Suwir sambal kecombrang; Ayam Taliwang; Ayam Tangkap; Ayam Tuturuga; Ayam Woku Woku; Ayam betutu; Ayam
crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Ayam geprek;
Ayam geprek dengan sambal pedas berlevel; Ayam goreng Bumbu Lengkuas; Ayam goreng Kalasan; Ayam goreng jawa;
Ayam kremes; Ayam olahan ; Ayam penyet; Ayam potong dalam kemasan; Ayam rempah madu; Ayam ungkep; Babanci;
Babi; Babi Guling; Babi Guling Panggang; Babi Putar; Babi panggang merah [char siu]; Bacah Daging; Bagar Hiu; Bahan
dasar untuk membuat susu kocok; Bahan pengganti daging; Bahan pengganti produk susu terbuat dari tumbuhan atau
kacang-kacangan; Bahan pengganti susu yang berasal dari tumbuhan; Bakso daging sapi; Bakso dan/atau kue (perkedel)
gurita; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau kue (perkedel) sayuran; Bakso dan/atau lumpia udang;
Bakso goreng; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Balado Kentang-Teri; Balado Terong Teri; Bandeng presto (bandeng

540 Etiket
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duri lunak); Bangamat; Barongko; Baso Tahu; Batagor Goreng; Batagor Kuah; Bau Piapi; Bawang dayak, dikeringkan;
Bawang dayak, diolah; Bawang dayak, diproses; Bawang lokio, diproses; Bawang merah goreng; Bawang putih goreng;
Bebek Betutu; Bebek Palekko; Bebek goreng; Beberuq Terong; Beef Burger; Bekakak Ayam; Berry hawthorn kering; Biji
bunga matahari olahan; Biji olahan; Biji yang dapat dimakan, diolah; Bilenthango; Bistik Daging Sapi; Boba; Bola goreng
terbuat dari buncis; Buah Atep; Buah beku; Buah beku-kering dan makanan ringan yoghurt; Buah bersalut gula; Buah dan
sayur yang dikeringkan; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah dan sayuran kaleng, dikeringkan dan
diawetkan; Buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; Buah kelapa; Buah kurma; Buah pinang yang
diproses; Buah potongan; Buah yang diawetkan; Buah yang dibekukan; Buah yang dilapisi gula; Buah-buahan dalam kaleng;
Buah-buahan kaleng; Buah-buahan yang dibekukan; Buah-buahan, yang diawetkan; Bubuk kacang kedelai; Bubuk susu
kacang kedelai; Bubur buah [purees]; Bubur terong; Bunga pisang kalengan; Cabe rawit kering; Cacak Ikan; Cakalang Fufu;
Cakalang Suwir Kecombrang; Cakalang Suwir pedas; Campuran kacang panggang; Campuran sayur; Cangkang telur (dipisah
dari putih dan kuning telurnya); Chicken Burger; Cincau; Coto Makassar; Cream Soup; Cream for beverage [dairy products];
Crispy original (Ayam goreng Ayam tepung original); Cumi Cabe Hijau; Cumi Cah Kangkung; Cumi Sotong, tidak hidup; Cumi
asam manis; Cumi beku; Cumi krispi; Cumi pedas; Dadih ikan keju; Dadih susu; Daging Masak Hitam; Daging Sapi Lada
Hitam; Daging ayam asap; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Daging buah kelapa;
Daging cincang; Daging kaleng; Daging kalkun; Daging kelapa untuk santan; Daging kelapa yang dikeringkan; Daging kerbau;
Daging sapi angus; Daging sapi muda; Daging sapi suwir; Dali ni Horbo; Daun Singkong Teri; Daun Ubi Tumbuk; Dendeng
Aceh; Dendeng Balado; Dendeng Batoko; Dendeng Batoko Cabai Hijau; Dendeng ikan; Dengdeng Batoko Cabai Hijau;
Dengke Mas na Niura; Dim Sum udang; Dodol Amurang; Duduli; Duo Sale; Egg Cheese Sandwich; Ekstrak kerang; Ekstrak
susu kedelai; Empal Goreng; Empal Sapi; Emping Bengkulu; Es Brenebon; Fermentasi susu dan laktosa susu; Fermentasi
susu, air dadih susu dan laktosa susu dalam bentuk bubuk; Fish maw (olahan dari ikan); Gado-Gado; Gangan Asam Banjar;
Gangan Manok; Gatang Kenari; Gence Ruan; Geprek Daging; Ginseng merah yang diproses untuk digunakan sebagai
sayuran; Gohu; Gong-gong; Gudeg; Gudeg Nangka; Gula-apel olahan; Gulai Belacan; Gulai Ikan Patin; Gulai Kemba'ang;
Gulai Nangka; Gulai Siput Riau; Gulai Tahu; Gulai Telur; Gulai Tempe; Gulai Tepek Ikan; Gulai Terjun; Gulai ayam; Gulai sapi;
Gulungan (lumpia) ikan atau ayam; Gulungan kubis (stuffed); Gumbo (sup); Gurita Beku; Haddock (ikan) asap; Hasil laut
seperti cumi-cumi, kepiting, tiram, udang, lobster, kerang, teripang, oysters, rumput laut, scallop; Hasil produksi susu; Hasil
produksi yang terbuat dari susu (Bukan termasuk Minuman); Hasil-hasil produksi susu; Hidangan (dessert) dari cranberry;
Hidangan dari daging kornet; Hidangan dari labu; Hidangan siap saji terutama terbuat dari pengganti daging; Hidangan utama
yang dibuat terutama dari makanan laut; Hidangan yang dimasak berbahan dasar sayuran, kentang, buah-buahan, daging,
unggas, ikan, dan makanan laut; Ikan (dalam bentuk) batangan; Ikan Asap Selais; Ikan Asin Richa; Ikan Bakar Bandeng; Ikan
Bakar Manokwari; Ikan Bakar Sambal Dabu; Ikan Beku; Ikan Bungkus; Ikan Cuka; Ikan Dabu Dabu, diolah; Ikan Dole; Ikan
Dori Bumbu Bali; Ikan Jelawat; Ikan Kakap Fillet Goreng; Ikan Kembung Asam Pedas; Ikan Komu Asar; Ikan Kuah Belimbing;
Ikan Patin Bumbu Acar; Ikan Salem; Ikan Tude; Ikan Tuna; Ikan Tuna Cabai; Ikan Uilulia, diolah; Ikan cakalang asap; Ikan
crispy; Ikan dori goreng tepung; Ikan goreng tenggiri; Ikan jebung bakar; Ikan kaleng; Ikan olahan dalam kaleng; Ikan pari
lempah kuning; Ikan tenggiri asam pedas; Ikan tenggiri bakar; Ikan tenggiri lempah kuning; Ikan teri pedas; Ikan tuna,
diawetkan; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Ilabulo; Irisan-irisan susu (Keju); Isian buah untuk hidangan; Iwak
Samu; Jagung manis, sudah diproses; Jamur geprek; Jamur kancing dalam kaleng; Jeli; Jeli ginseng merah; Jeli sayuran; Jeli,
selai, kolak (compotes); Jeruk mandarin dalam kaleng; Juhu Kujang; Juhu Umbut Rotan; Jujube manis; Juku Pallu Ce'la;
Kabuto; Kacang Goyang; Kacang Telur; Kacang brazil, diolah; Kacang ditaburi gula; Kacang hijau asin; Kacang hijau bumbu;
Kacang hijau garing; Kacang hijau goreng; Kacang hijau panggang; Kacang hijau sangrai; Kacang hijau yang dikeringkan;
Kacang hijau yang sudah diolah; Kacang ketapang, dikeringkan; Kacang ketapang, diolah; Kacang ketapang, diproses;
Kacang mede, dikeringkan; Kacang mete panggang; Kacang olahan; Kacang panggang; Kacang rasa (berbumbu); Kacang
tanah, dikeringkan; Kacang yang diproses, dikeringkan, atau diolah; Kalangkala; Kaldu ayam yang dapat diminum; Kaldu
daging domba; Kaldu daging sapi; Kaldu ikan; Kaldu pati ayam yang dapat diminum; Kaldu pati sapi yang dapat diminum;
Kaldu sapi yang dapat diminum; Kaldu sayur; Kaldu tom yam; Kaledo; Kalumpe; Kangkung belacan; Karedok; Karee Kemang;
Kasbi Komplet; Kasoami; Kawok; Kefir [minuman susu]; Keju; Keju berbentuk pasta; Keju kocok; Keju krim untuk makanan
pencuci mulut; Keju segar (fresh cheese); Keju vegan; Keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; Kelapa (buah), tanpa
kulit; Kelapa dikeringkan; Kelapa kering yang sudah diolah; Kelaq Kelor; Kembang tahu pita; Kenari (kacang), diolah; Kentang
(dalam bentuk) stick; Kentang Balado Petai; Kentang yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak, jamur yang
dikalengkan, dikeringkan atau dimasak, unggas, ikan dan makanan laut olahan, semuanya dalam bentuk ekstrak, sup, jeli,
olesan, diawetkan, hidangan yang dimasak, dibekukan atau didehidrasikan; Kepingan hazelnut (kacang); Kepingan kacang
almond; Kepingan kiwi (buah); Keripik Kalakai; Keripik Keladi; Keripik Kentang Telur Asin; Keripik buah-buahan; Keripik ceker
ayam; Keripik gadung; Keripik kelapa; Keripik kentang; Keripik paru; Keripik pete; Keripik rumput laut; Keripik salak; Keripik
singkong aneka rasa; Keripik tahu; Keripik talas; Keripik ubi aneka rasa; Keripik ubi dengan perasa; Keumamah Ikan Kayu;
Kezuri-bushi (serpihan daging ikan yang dikeringkan); Kinca; Kismis; Kiwi (buah), diolah; Kohu-Kohu; Kolak Durian; Konro
Bakar; Konsentrat dan isolat protein kedelai; Konsentrat kaldu; Krem dobel; Krengsengan Ayam; Krengsengan Sapi; Krim
asam (pengganti); Krim buatan, yaitu krim dengan bahan dasar sayuran; Krim chantilly; Krim dengan buah; Krim kacang
kedelai; Krim kelapa; Krim kocok; Krim kocok beku; Krim kocok beku bukan dari susu; Krim kocok buatan, yaitu krim kocok
berbahan dasar sayuran; Krim kocok bukan berbahan dasar susu; Krim kocok bukan dari susu; Krim kocok untuk topping;
Krim kocok untuk topping yang bukan berbahan dasar susu; Krim rendah lemak; Krim sebagai makanan; Krim segar; Krim
susu; Krim untuk minuman [produk susu]; Krim untuk topping yang tidak dikocok untuk kue dan makanan penutup, beku atau
tidak beku, siap pakai atau tidak siap pakai berbahan dasar susu; Krim yang menjadi sediaan olahan terbuat dari buah-buahan
dan krim; Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Kripik ikan; Kroket; Kuah Keukarah; Kuah Masam Keu Neung; Kuah Pliek U;
Kulit Ayam Goreng Tepung; Kumis (minuman susu); Kurma; Kurma yang dikeringkan; Kurma yang diolah; Lansyen ayam;
Lapa-Lapa; Lapis Palaro; Lappet; Laver (rumput laut yang dapat dimakan), diolah; Lawa; Lawar; Leci kalengan; Leher bebek;
Lema; Lemak coklat; Lemak kelapa; Lempah; Lempah Darat; Lempah Kulat; Lengkeng kalengan; Lichee kering; Lidah sapi
asap; Lontong Orari; Lotek; Lumba-lumba; Maca (tanaman), diolah; Mackerel (ikan) asap; Makanan (hasil) laut, diolah;
Makanan (hasil) laut, tidak hidup; Makanan bantuan kesehatan yang mengandung ginseng dan ginseng merah; Makanan
batangan dan makanan ringan batangan berbahan dasar kacang; Makanan batangan dan makanan ringan batangan
berbahan dasar sayuran; Makanan batangan dan makanan ringan batangan yang berbahan dasar buah; Makanan beku
terutama terdiri dari pengganti daging; Makanan berbahan dasar cumi-cumi; Makanan berbahan dasar ketela pohon; Makanan
dan makanan ringan batangan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Makanan dan makanan ringan yang terbuat dari
minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah; Makanan genggam yang dibekukan, disiapkan atau dikemas dengan bahan
utama daging, ikan, unggas atau sayuran; Makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama ikan; Makanan kemasan
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yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan laut olahan,
termasuk makanan laut yang dikemas dalam kaleng dan kantong.; Makanan laut yang diawetkan; Makanan olahan dengan
protein tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu;
Makanan pembuka beku terutama terdiri dari buah-buahan; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari daging; Makanan
pembuka beku terutama terdiri dari sayuran; Makanan pencuci mulut terbuat dari yoghurt, selain es krim, es susu dan yoghurt
beku; Makanan pencuci mulut yoghurt selain es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan pengganti daging, yaitu, protein
berbahan dasar tanaman, protein berbahan dasar sayuran; Makanan penutup berbahan dasar susu; Makanan penutup cepat
saji yang berbahan dasar susu; Makanan penutup dengan toping krim; Makanan penutup krem, kecuali es krim, es susu dan
yoghurt beku; Makanan penutup terbuat dari buah; Makanan penutup terbuat dari kacang; Makanan penutup terbuat dari
produk susu (kecuali es krim); Makanan penutup terbuat dari susu; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging,
ikan, ham, unggas dan atau sayuran; Makanan ringan ayam goreng; Makanan ringan berbahan dasar buah kering; Makanan
ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt
beku; Makanan ringan berbahan dasar polong-polongan (kacang); Makanan ringan berbahan dasar protein whey dan kedelai;
Makanan ringan berbahan dasar singkong; Makanan ringan berbahan dasar yoghurt; Makanan ringan berbahan dasar yogurt;
Makanan ringan cumi-cumi goreng; Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; Makanan ringan kombinasi buah
dan selai kacang; Makanan ringan organik berbahan dasar buah; Makanan ringan organik berbahan dasar sayuran; Makanan
ringan organik berbahan dasar yogurt; Makanan ringan rumput laut goreng; Makanan ringan, berbahan dasar dari buahbuahan atau sayuran; Makanan siap masak terutama terdiri dari daging; Makanan siap masak terutama terdiri dari ikan;
Makanan siap masak terutama terdiri dari pengganti daging; Makanan siap masak terutama terdiri dari sayuran; Makanan siap
masak terutama terdiri dari unggas; Makanan siap saji yang terdiri dari pengganti ikan atau makanan laut; Makanan yang
dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur
buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan sayuran; Makanan yang didinginkan yang terutama mengandung ikan,
daging, dan unggas; Makanan yang diolah dari ikan; Makanan yang mengandung kacang yang telah dimasak, kacang yang
telah dikeringkan, atau kacang kedelai; Makanan yang terbuat dari daging; Makanan yang terbuat dari daging dan ikan;
Makanan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan
organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Manday; Mangga kalengan; Mangut; Manisan Pala; Manisan Terong;
Manisan buah; Manisan jahe, diawetkan dalam sirup; Manuk Napinadar; Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur
dengan tepung; Mentega almond; Mentega dari bawang putih; Mentega dari tanaman; Minuman bakteri asam laktat; Minuman
berbahan dasar beras (pengganti susu), minuman berbahan dasar kedelai (pengganti susu), minuman berbahan dasar susu
almond; Minuman berbahan dasar beras [bahan pengganti susu] yang menjadi bahan pengganti makanan cair; Minuman
berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minuman berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu
almond; Minuman berbahan dasar susu beraroma; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan
dasar susu dengan rasa vanila; Minuman berbahan dasar susu kacang tanah; Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya
dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman berbahan dasar yoghurt; Minuman buah atau sayuran terdiri terutama dari
produk susu; Minuman dari biji basil; Minuman dengan bahan dasar yoghurt; Minuman rasa dengan pasta buah dan berbahan
dasar susu; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak;
Minuman susu cair; Minuman susu terdiri dari buah-buahan; Minuman susu terutama terbuat dari susu; Minuman terbuat dari
keseluruhan atau terutama susu; Minuman terbuat dari yoghurt; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk susu,
minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk susu;
Minuman yang berbahan dasar susu; Minuman yang mengandung putih telur; Minuman yang terbuat dari putih telur; Minuman
yoghurt; Minuman yogurt; Minuman yogurt yang dicampur biji-bijian; Minuman yogurt yang dicampur buah-buahan; Minumanminuman berbahan dasar susu mengandung teh; Minuman-minuman dengan rasa asam susu/ asam laktat, minumanminuman mengandung rasa asam susu/ asam laktat; Minuman-minuman susu beraneka rasa; Minyak argan; Minyak canola;
Minyak goreng (semprot) berbahan dasar sayuran; Minyak jagung; Minyak kacang brazil; Minyak kemiri; Minyak kenari
(kacang); Minyak salad; Minyak tengkawang; Minyak yang dapat dimakan; Minyak zaitun extra virgin; Minyak-minyak yang
dapat dimakan dan diminum; Moluska, tidak hidup; Mozarella; Muku Loto; Namgka goreng; Nangka kalengan; Naniura; Nata
de coco; Natinombur; Nugget tempe; Odeng; Olahan ayam kampung; Olesan berbahan dasar bawang putih; Olesan berbahan
dasar hummus; Olesan berbahan dasar kacang; Olesan berbahan dasar sayuran, buah-buahan, protein nabati atau pengganti
daging; Olesan berbahan dasar susu; Olesan berbahan dasar telur; Olesan hazelnut (kacang); Olesan kacang almond; Olesan
krim keju; Onigiri Daging; Onigiri Ikan; Opak; Opor Ayam; Orak-arik Telur Wortel; Orek Tempe Cabai Hijau; Orek Tempe
Kacang; Orek Tempe Serundeng; Pallubasa; Pallumara; Pampis; Panganan khas Perancis terbuat dari daging (charcuterie);
Pangi Dan Saut; Paniki; Papare; Paru Goreng Balado; Paru goreng; Paru rica rica; Pasta ikan; Pasta kacang; Pasta makanan
yang terbuat dari ikan; Pasta sayur; Pasta tomat; Pastry isi daging; Pempek; Pempek Sambal; Pendap Khas Bengkulu;
Penganan khas Perancis terbuat dari daging; Pengganti daging berbahan dasar buah; Pengganti daging berbahan dasar
sayuran; Pengganti produk-produk susu berbasis tumbuhan dan kacang; Pengganti sayuran atau ikan; Pepaya kalengan;
Pepes Ayam; Pepes Tempe; Pepes Teri; Perkedel Nike; Persiapan bahan; Pesmol; Pindah Patin; Pindang Bandeng; Pisang
Epe; Pisang Gapit; Pisang Goroho; Pisang goreng; Pisang goreng dengan aneka toping; Pisang goreng madu; Pisang
kalengan; Pisang olahan; Plecing Kangkung; Plum Kering; Potongan daging ikan tanpa tulang; Potongan kentang; Prem asin;
Prem hijau yang diawetkan; Prem yang diawetkan; Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk
Susu Rendah Lemak; Produk berbahan dasar susu terbuat dari tumbuhan (bahan pengganti susu); Produk daging kepiting;
Produk daging vegetarian dan vegan; Produk daging yang dibekukan; Produk ginseng merah olahan; Produk ikan yang
dibekukan; Produk makanan dengan dasar yoghurt; Produk makanan laut yang dibekukan; Produk makanan vegetarian, yaitu,
pengganti daging dan ikan berbasis sayuran, pengganti telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang
digunakan sebagai pengganti susu; Produk makanan yang terutama mengandung ikan atau ayam; Produk makanan yang
utamanya terbuat dari buah; Produk olahan berbasis unggas; Produk olahan daging sapi; Produk olahan daging udang;
Produk susu alami atau berperisa yang difermentasi; Produk susu dalam bentuk bubuk untuk membuat yoghurt beku; Produk
susu tawar atau dengan rasa yang difermentasi; Produk tahu (kacang dadih); Produk terbuat dari kentang; Produk-produk
vegetarian yang disiapkan untuk dikonsumsi; Protein kedelai; Protein nabati bertekstur digunakan sebagai pengganti daging;
Protein nabati yang secara tekstur sudah terbentuk untuk digunakan sebagai pengganti daging; Protein untuk konsumsi
manusia; Protein untuk penggunaan sebagai suatu bahan tambahan makanan; Rabo Ruan; Rambak kulit sapi; Rambutan
kalengan; Ranggit; Ratatouille (makanan vegetarian); Rebon (Udang Kecil); Rebung; Rebung Asam Undak Liling; Rebung
kalengan; Rendang Ayam; Rendang Ayam Kacang Merah; Rendang Ayam Suwir; Rendang Chicken Sandwich; Rendang
Daging Suwir; Rendang Paru; Rendang Sapi; Rica Rodo; Rolade Sapi; Rujak Samalanga; Rujak daun Ubi; Rujak juhi dari
Betawi; Rukem (Buah-Buahan); Rumput laut bubuk sebagai bahan baku
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untuk membuat agar-agar; Rusip; Rw (Erwe); Saksang; Salad berbahan dasar hummus; Salad sayuran; Salad, disiapkan;
Salak Condet; Salami (saus daging); Sale pisang; Salmon (ikan) asap; Sambusa; Santan Kepiting; Sapota kalengan; Sarang
burung dengan gula batu; Sarang burung dengan gula batu yang bisa dimakan; Sarang burung dengan sari buah pir; Sarden
dan makarel; Sari cordyceps; Sari sarang burung; Sari-sari daging; Sate Ayam; Sate Babi; Sate Bulayak; Sate Daging Sapi;
Sate Gogos Pokea; Sate Ikan; Sate Kambing; Sate Kelinci; Sate Kerang; Sate Lilit; Sate Makanan Laut (Seafood); Sate
Matang; Sate Payau; Sate Plecing; Sate Pusut; Sate Rembiga; Sate Sosis Ayam; Sate Sosis Sapi; Sate Telur Ayam; Sate
Telur Burung; Sate Temburung; Sate Tuna Gorontalo; Sate Udang; Sate Ulat Sagu; Sate Yang dipanggang; Sate dan Sop
Rusa; Sate klathak; Saus apel; Saus berbahan dasar susu; Sawo Betawi; Sawo Duren; Sawo Mentega; Sawo olahan; Sayap
bebek; Sayur Asem Betawi; Sayur Ganemo; Sayur Kambang Tigarun; Sayur Putungo; Sayur asem; Sayur lempah darat;
Sayur sop; Sayuran (mousses); Sayuran (tambahan pate); Sayuran Rumpu Rampe; Sayuran dalam kaleng; Sayuran dan
buah olahan; Sayuran dikeringkan; Sayuran pengganti untuk krim; Sayuran potong; Sayuran yang dihaluskan (dalam bentuk
pasta atau cairan); Sayuran yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak; Scotch eggs [telur rebus yang dibungkus
dengan daging sosis dan dilapisi dengan remah-remah]; Sea bass (ikan), tidak hidup; Sea bream (ikan), tidak hidup; Sediaan
(buah) markisa; Sediaan (kacang) almond; Sediaan Trout (ikan) laut; Sediaan batang bawah; Sediaan bawang; Sediaan
bawang dayak; Sediaan bawang merah; Sediaan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; Sediaan biji chia; Sediaan
biji labu; Sediaan biji semangka; Sediaan biji wijen; Sediaan biji-bijian; Sediaan boletes [jamur]; Sediaan buah ara; Sediaan
buah delima; Sediaan buah-buahan; Sediaan daging; Sediaan daging yang diawetkan; Sediaan daun bawang; Sediaan
edamame (kacang-kacangan); Sediaan hidangan ikan; Sediaan hidangan larva serangga; Sediaan hidangan serangga;
Sediaan hidangan serangga dan larva serangga; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari daging; Sediaan hidangan yang
terutama terdiri dari ikan; Sediaan jagung rebus; Sediaan jamur; Sediaan jamur porcini; Sediaan jamur tiram; Sediaan kacang;
Sediaan kacang brazil; Sediaan kacang kedelai; Sediaan kacang mede; Sediaan kacang polong; Sediaan kacang torreya;
Sediaan kacang untuk makanan manusia; Sediaan kelapa; Sediaan kurma; Sediaan laver (rumput laut yang dapat dimakan);
Sediaan lentil; Sediaan makanan dari kaki babi; Sediaan pecan; Sediaan pistachio (kacang-kacangan); Sediaan polongpolongan (kacang); Sediaan produk sayuran olahan; Sediaan rebung; Sediaan sayuran; Sediaan sayuran akar yang bisa
dimakan; Sediaan siput [scargots]; Sediaan telur ikan; Sediaan telur salmon (ikan) laut; Sediaan terompet hitam [jamur];
Sediaan wortel; Sediaan zaitun; Sediaan-sediaan krim terbuat dari susu dan susu dan buah-buahan; Sediaan-sediaan
makanan berbahan dasar susu; Sediaan-sediaan terbuat dari yoghurt; Selai; Selai Plum; Selai almon; Selai berbahan dasar
kacang; Selai berbahan dasar susu; Selai hazelnut; Selai jahe; Selai kacang coklat; Selubung makanan (berupa) selulosa
berkertas; Semur Ayam; Semur Betawi; Semur Daging Sapi; Semur Jengkol; Serundeng; Se’i Daging Sapi; Sie Reuboh; Silver
carps (Ikan), tidak hidup; Singkong goreng; Siomay; Siomay sayuran; Siput Gong Gong; Smoked beef cheese sandwich; Sop
Lokan Laut; Sop Saudara; Sop Ubi; Sosis; Sosis ayam; Soto; Soto Betawi; Soto Ketupat; Soto Tangkar; Soto Udang; Sotong
Beku; Sotong Pangkong; Spirulina (ganggang) olahan; Srombotan; Stews (rebusan); Suet (lemak pada pada sapi) untuk
makanan; Sup (sop) kacang hijau; Sup Gangan; Sup Ikan Batam; Sup Konro; Sup Tunjang; Sup bakso matzo; Sup dan sup
kering; Sup dari kacang hijau; Sup yang sudah dimasak sebelumnya; Sup, sup berkonsentrasi, sediaan-sediaan untuk
membuat sup, sup, kaldu kubus, kaldu, berbentuk kubus, tablet atau bubuk, sediaan-sediaan untuk membuat kaldu, kaldu
berkonsentrasi.; Sup-sup, bahan-bahan untuk membuat sup; Susu Kedelai Kental; Susu UHT; Susu beraneka rasa; Susu
berbentuk jel, susu dengan rasa dan susu kocok; Susu bubuk tanpa lemak dan susu asam dengan kadar kalori rendah; Susu
cair dalam kemasan; Susu dan produk susu; Susu dan produk susu, termasuk minuman berbahan dasar susu, susu UHT,
susu bubuk, dan produk susu yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin dan/atau mineral; Susu dan produk susu,
termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan utama) dan pengganti yang
sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik
dengan perasa maupun tidak; Susu evaporasi (susu kental) dengan dan tanpa pemanis; Susu full cream; Susu jahe; Susu
kacang kedelai; Susu kaleng; Susu kambing bubuk; Susu kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing; Susu
kedelai; Susu kelapa (minuman); Susu kelapa, kelapa kalengan, dikeringkan dan diawetkan; Susu kental manis; Susu kocok;
Susu protein; Susu protein dari telur; Susu yang mengandung rasa; Susu, keju, mentega dan produk susu lainnya, termasuk
susu yang terbuat dari kelapa, kedelai, kambing, domba, dan nasi; Susu, produk susu dan pengganti produk susu; Suyuran
(dalam) botol; Taburan buah untuk digunakan pada es krim; Tahu; Tahu Bakso; Tahu Isi; Tahu geprek,; Tahu goreng isi; Tahu
keju makanan laut; Tahu kering dengan ikan/ayam; Tahu pedas; Tape goreng; Tape singkong; Tasak Telu; Tauge kalengan;
Telok Ukan; Telur; Telur Ceplok Balado; Telur Pindang; Telur Skotlandia; Telur dadar padang; Tempat bertengger burung,
tidak hidup; Tempe Bacem Jogja; Tempe geprek; Tempoyak; Teri Krispi; Terong Mapui; Terong balado; Terrines (hidangan)
makanan (hasil) laut; Tetelan; Tinoransak; Tongkol jagung kalengan; Tongseng; Topping berbahan dasar buah untuk
makanan; Topping dan isi berbahan dasar buah untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; Trout (ikan) asap;
Trout (ikan), tidak hidup; Tudai; Tum Ayam; Tumis Buncis; Tumis Bunga Pepaya; Tumis Daun Singkong; Tumis Daun
Singkong Bumbu Bali; Tumis Jagung; Tumis Jamur; Tumis Kacang Panjang; Tumis Kapah; Tumis Kembang Kol; Tumis
Kembang Kol Paprika; Tumis Labu Siam; Tumis Nangka Teri Pedas; Tumis Tahu; Tumis Tauge; Tumis Tempe Kecap; Tumis
Terong; Tumis Wortel Kacang Polong; Tumis Wortel Kembang Kol; Tumis Zukini Paprika; Tuna (ikan), kalengan; Tuna (ikan),
tidak hidup; Tuna Kemangi; Udang Selingkuh; Uling (Belut); Umbut-Umbutan (Daging Buah Rambutan); Ungkot Kemamah;
Urap; Usus Ayam Goreng Tepung; Usus ayam; Uta Kelo; Veal stock (olahan dari tulang daging sapi muda); Vegetable meat
ball; Wadi; Walet; Water chesbuts, disiapkan; Water chestnuts, diolah; Woku Balaga Ikan Mas; Woku Blanga; Yoghurt;
Yoghurt beraneka rasa; Yoghurt berbentuk jelly setengah padat terbuat dari susu yang diinkubasi; Yoghurt kacang kedelai;
Yoghurt terdiri dari buah-buahan; Yoghurt vanilla; Yogurts dengan rasa; abalon, tidak hidup; abon ikan; abon tulang ikan;
abura-age [potongan tahu goreng]; aburaage (dadih kacang kedelai goreng); acai berry, diolah; acar; acar (ikan) herring; acar
Jalapenos; acar bawang; acar dill; acar ikan; acar kulit semangka; acar lobak; acar mentimun; acar paprika; acar pedas; acar
sayuran; agar-agar siap saji; agar-agar*; air dadih; air kaldu; ajvar [paprika yang diawetkan]; akar doraji [balon bunga] yang
diawetkan; akar sayuran olahan; albumen untuk keperluan kuliner; alginat untuk keperluan kuliner; almond (kacang)
berbumbu; almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah; almond ditaburi gula; almond panggang; alpukat, diolah;
alternatif yogurt berbahan dasar kacang; alternatif yogurt berbahan dasar kacang almond; alternatif yogurt berbahan dasar
kacang mete; alternatif yogurt berbahan dasar kacang polong; alternatif yogurt berbahan dasar kelapa; alternatif yogurt
berbahan dasar sereal ; alternatif yogurt berbahan dasar tanpa susu; anggur (buah), diolah; antipasti (hidangan pembuka);
apel, diolah; aprikot, diolah; arracacha yang diproses [wortel putih]; artichoke, diawetkan; artichoke, diolah; asinan kubis;
asparagus, diawetkan; asparagus, diolah; aspic (jelli); ayam; ayam (tepung) asam manis (Dak-gangjeong); ayam bumbu beku
(frozen) siap saji; ayam giling; ayam goreng; ayam goreng kremes; ayam goreng rempah; ayam goreng tepung; ayam kecap;
ayam kukus; ayam panggang; ayam pedas; ayam teriyaki; ayam yang diolah; baby corn, diolah; bahan makanan berbahan
dasar ikan; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua
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diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bahan makanan vegetarian terbuat dari minyak nabati dan
lemak yang bisa dimakan; bahan makanan yang dikeringkan atau dibekukan yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran
segar; bahan makanan yang terbuat dari kacang; bahan makanan, yaitu minyak yang menjadi bahan makanan untuk
konsumsi manusia; bahan pengganti daging berbahan dasar larva serangga; bahan pengganti daging berbahan dasar
serangga; bahan pengganti margarin; bahan pengganti mentega; bahan pengganti produk susu berbahan dasar larva
serangga; bahan pengganti produk susu berbahan dasar serangga; bahan pengganti susu; bahan pengganti susu fermentasi;
bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bahan-bahan susu untuk membuat roti; bakso; bakso ayam; bakso
campur; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso ikan yang digoreng; bakso ikan yang tidak digoreng; bakso isi daging ayam
cincang; bakso isi daging ikan cincang; bakso isi daging sapi cincang; bakso lobster yang dibumbui; bakso sapi; bakso sosis
(adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis ikan; bakso sosis sapi; bakso sotong; bakso tahu ayam;
bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur ikan; bakso telur sapi; bakso urat; batagor; bawang bombai;
bawang goreng; bawang merah olahan digunakan sebagai sayuran; bawang merah, diawetkan; bawang merah, diolah;
bawang putih beku; bawang putih cincang, diawetkan; bawang putih olahan; bawang putih olahan digunakan sebagai sayuran;
bawang putih panggang; bawang putih yang diawetkan; bawang, diawetkan; bawang, diolah; bayam, beku; bayam, dimasak;
bayam, kalengan; bebek beku; bebek panggang; belimbing olahan; belut, tidak hidup; benih disiapkan untuk makanan
manusia; benih disiapkan untuk makanan manusia, bukan sebagai bumbu atau perasa; beri (buah), diolah; beri, beku; beri,
diawetkan; beri, dikeringkan; berry diawetkan; biji bunga matahari, diolah; biji bunga matahari, disiapkan; biji chia, diolah; biji
labu olahan; biji pinang, diproses; biji pisang, diolah; biji rami olahan; biji rami untuk makanan manusia; bisques (sup); bit
daging; bit, diolah; blackberry, beku; blackberry, diolah; blackcurrant, beku; blackcurrant, diolah; blancmange [makanan
penutup berbahan dasar krim]; blueberry, beku; blueberry, diolah; blueberry, keringkan; bok choy, diolah; bola-bola kentang;
boletes [jamur], diawetkan; boletes [jamur], diolah; boneka cabai; botifarra [sosis]; boysenberry, diolah; bratwurst (saus); buah
ara, diolah; buah ara, kering; buah beku; buah berbahan dasar konsentrat untuk memasak; buah botol; buah cepat beku; buah
dan sayuran beku; buah dan sayuran kaleng; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang diawetkan; buah dan sayuran
yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah dan
sayuran yang dibekukan, diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang dimasak; buah delima, diolah; buah
diawetkan; buah irisan botolan; buah kaleng atau botol; buah leci olahan; buah mengkudu, diolah; buah mentah, diiris; buah
mentah, kupas; buah pektin untuk keperluan kuliner; buah pinang yang telah diolah; buah pinang, diolah; buah tidak dimasak,
disiapkan; buah yang diawetkan dalam alkohol; buah yang sudah diolah; buah, diawetkan; buah, direbus; buah-buahan dan
sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; buah-buahan dan sayuran kering; buahbuahan yang dimasak; buah-buahan yang diolah dalam kemasan; buah-buahan, dikeringkan; buah-buahan, dimasak; buahbuahan, diolah; buah-buahan, kaleng; bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk
membuat protein yang dikocok (protein shakes); bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan
vitamin untuk membuat smoothie; bubuk keju; bubuk lecitin yang dapat dimakan; bubuk susu; bubur apel; bubur buah; bubur
buah acai; bubur buah asam jawa; bubur kepiting; bubur tomat; bubur zaitun; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; bulgogi
[daging sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; buncis kacang mede; buncis, diawetkan; buncis, dikeringkan; buncis, diolah;
buncis, disiapkan; buncis, kaleng; bunga olahan yang bisa dimakan dalam bentuk kristal; bunga yang bisa dimakan, kering;
bunga yang dapat dimakan, diolah; burger bebek renyah; burger berbahan dasar larva serangga [roti]; burger berbahan dasar
serangga [roti]; busa ayam; cabai dengan daging; cabai dengan keju; cabai yang diawetkan; cairan semi-transparan yang
tertinggal selama proses pengendapan dalam pembuatan keju yang memiliki warna kuning-kehijauan dengan rasa yang
sedikit asam dan aroma yang agak harum (whey powder) (hasil produk susu); camilan berbahan dasar buah kering; campuran
buah kering; campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; campuran eggnog tanpa-alkohol; campuran
makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan
olahan, kacang olahan atau kismis; campuran makanan ringan yang terdiri dari kacang wasabi, kacang olahan, buah atau
kismis kering; campuran sup; campuran untuk membuat kaldu; campuran untuk membuat sup; campuran yang mengandung
lemak untuk irisan roti; capcay; caponata (hidangan); celimpungan; ceri maraschino; ceri(buah), diolah; ceri, beku; ceri,
diawetkan; ceri, keringkan; ceviche (hidangan laut); chanterelles [jamur], diawetkan; chanterelles [jamur], diolah;
cheonggukjang jjigae [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari tahu dengan pasta kedelai kaya]; chestnut, dipanggang; chia
milk [bahan pengganti susu]; chili verde [hidangan siap saji]; chorizo (sosis babi); chuños [kentang beku-kering]; chuños
[kentang kering]; clementine (buah), diolah; clotted cream (krim padat); cloudberry, diolah; cocoa butter untuk makanan; cod
(ikan), tidak hidup; cold cuts (daging); collard greens (kacang-kacangan), diolah; compotes (hidangan penutup); consommés
(sup); corn dogs (saus); cranberry, beku; cranberry, diolah; cranberry, keringkan; crawfish (udang), tidak hidup; cumi dalam
adonan; cumi kering; cumi, tidak hidup; dadih; dadih rasa dan susu kocok serta penggantinya; daging; daging asap; daging
asin; daging atau ikan kalengan; daging ayam; daging ayam kemasan; daging ayam yang diasinkan; daging babi asap; daging
babi dan kacang kalengan; daging babi, kalengan; daging beku-kering; daging buatan instan; daging buatan manusia; daging
budidaya; daging burger; daging cincang terbuat dari buah-buahan; daging dan sayuran yang dibalut dengan bubuk untuk
menggoreng; daging dimasak dalam botol; daging giling; daging goreng; daging ham sapi; daging ham yang diawetkan atau
diolah (diasap/diasinkan); daging instan; daging irisan; daging kaleng, ikan, sayuran dan buah-buahan; daging kalkun
(diasinkan atau diasap); daging kemasan; daging kering; daging kering instan; daging kornet; daging makan siang; daging
masak; daging olahan [pengganti daging]; daging olahan asap; daging panggang; daging panggang direndam dalam saus
kedelai; daging sapi; daging sapi asap; daging sapi kering; daging sapi olahan; daging sapi rebus; daging segar; daging
unggas segar; daging vegetarian terbuat dari minyak kedelai; daging yang berasal dari rekayasa laboratorium; daging yang
berasal dari rekayasa teknologi pertanian; daging yang bisa dimakan; daging yang diawetkan atau diolah; daging yang
diliofilisasi; daging yang dimasak, kalengan; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak; daging, beku;
daging, diawetkan; daging, diolah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; daging, kaleng; daging, unggas dan binatang
buruan; dak bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari ayam panggang yang diiris dan dibumbui]; dak galbi [Hidangan Korea
yang terutama terdiri dari ayam tumis dalam pasta cabai yang difermentasi]; dal [hidangan siap saji]; daun anggur (buah),
diolah; daun bawang, diolah; dendeng; dendeng ayam; dendeng ikan; dicampur minyak sayur untuk keperluan kuliner;
dicampur minyak sayur untuk makanan; dimsum; disiram; doenjang jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari tahu
dengan pasta kedelai]; domba (daging), diolah; durian kering; dwaeji bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari daging babi
panggang yang diiris dan dibumbui]; edamame (kacang-kacangan), diolah; eggnog tanpa-alkohol; ekstrak buah untuk
keperluan kuliner; ekstrak daging; ekstrak daging sapi panggang; ekstrak jamur untuk keperluan kuliner; ekstrak rumput laut
untuk makanan; ekstrak sayuran untuk keperluan kuliner; ekstrak sayuran untuk makanan; ekstrak tomat; ekstrak unggas;
escamoles [larva semut yang dapat dimakan, disiapkan]; esens ayam; feijoa [nanas jambu biji] olahan; fermentasi susu untuk
keperluan kuliner; fillet dada ayam; fillet haddock (ikan); fillet ikan; fillet ikan teri; fish en; flakseed untuk makanan manusia; foie
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gras (makanan Perancis dari hati angsa atau bebek); fondue (keju melted) berbahan dasar minyak; frankfurters [sosis]; galbi
[hidangan daging panggang]; game (daging), tidak hidup; ganggang dimakan kering; ganggang olahan untuk makanan
manusia; ganjang-gejang [kepiting yang direndam dalam kecap]; gelatin daging; ghee (minyak samin); gherkins (acar
mentimun); gimjaban [keranjang bumbu]; ginjal hewan [jeroan]; ginseng dan ginseng merah beku; ginseng dan ginseng merah
kukus; ginseng dan ginseng merah olahan, bukan untuk keperluan medis; glazed fruits (manisan buah); gnocchi berbahan
dasar kentang; gobet (sawut singkong); goji berry (buah), diolah; gooseberry (buah), diolah; got-gam [kesemek kering]; gravlax
(hidangan dari ikan salmon); guacamole [alpukat dihaluskan]; gulungan cumi-cumi; gulungan kol diisi dengan daging; gurita,
tidak hidup; haggis (pudding); half and half (minuman) [campuran susu dan krim]; hasil olahan ikan untuk makanan manusia;
hasil produksi susu kambing; hasil produksi susu sapi; hasil produksi susu soya; hati; hazelnut (kacang) panggang; hazelnut
(kacang), diolah; hazelnut diawetkan; headcheese (keju tanpa lemak); hearts of palm (olahan dari inti daging tanaman kelapa
sawit), diolah; herring roe kering; hidangan daging siap; hidangan daging yang dimasak; hidangan kari yang sudah dimasak
sebelumnya; hidangan pembuka kemasan beku yang terdiri dari patties dan sosis links berbahan dasar sayuran; hidangan
pembuka siap saji yang terutama terdiri dari daging lobster yang dicelupkan ke dalam adonan dan digoreng; hidangan
pembuka yang terdiri terutama dari makanan laut; hidangan utama beku yang telah dikemas sebelumnya yang sebagian besar
terdiri dari makanan laut; hidangan yang dimasak yang terutama terdiri dari ayam tumis dan pasta cabai yang difermentasi
(Dak-galbi); hidangan yang disiapkan terutama terdiri dari ikan dan makanan laut; hoshi-nori [lembaran rumput laut kering];
hummus; hummus [pasta buncis]; hummus menjadi buncis; iga [potongan daging]; ikan dimasak; ikan yang diawetkan atau
diolah (diasap/diasinkan); ikan asap; ikan asin; ikan bawal dalam kaleng, diasinkan; ikan bawal yang dikeringkan dan dimasak,
dieskan, diawetkan; ikan beku; ikan dan kentang goreng; ikan dan kerang yang dapat dimakan (tidak termasuk ikan dan
kerang yang hidup); ikan dan krustasea yang bisa dimakan (tidak hidup); ikan goreng; ikan goreng kremes; ikan goreng
rempah; ikan herring, tidak hidup; ikan kering; ikan olahan; ikan rebus dan kering; ikan suwir goreng; ikan teri asin; ikan teri,
diolah; ikan teri, tidak hidup; ikan, diawetkan; ikan, diolah; ikan, kaleng; ikan, tidak hidup; irisan buah; irisan buah, kalengan;
irisan daging babi; irisan daging kambing; irisan daging sapi; irisan sayuran; irisan sayuran, kaleng; isi daging pie; isian buah
untuk roti dan kue; isinglass (gelatine) untuk makanan; isolat protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging; jaban gim
[bejana berbumbu]; jagung manis, diolah; jagung manis, kalengan; jagung rebus; jagung rebus disiapkan dengan keju; jagung
rebus disiapkan dengan rempah-rempah; jambu biji stroberi olahan; jamur enokitake, diawetkan; jamur enokitake, diolah;
jamur hitam yang bisa dimakan kering; jamur jerami, diawetkan; jamur jerami, diolah; jamur kering yang bisa dimakan; jamur
matsutake, diawetkan; jamur matsutake, dikeringkan; jamur matsutake, diolah; jamur morel, diolah; jamur murni; jamur porcini,
diawetkan; jamur porcini, diolah; jamur shiitake, diawetkan; jamur shiitake, dikeringkan; jamur shiitake, diolah; jamur tiram,
diawetkan; jamur tiram, diolah; jamur yang dapat dimakan, diolah; jamur, diawetkan; jamur, diolah; jamur, kering; jeli almond;
jeli buah; jeli daging; jeli ginseng merah, bukan untuk keperluan medis; jeli ikan; jeli kopi; jeli siap saji; jeli teh; jeli untuk
makanan; jeli, selai; jeli, selai, saus buah-buahan; jelly yang berbahan dasar buah biwa (loquat); jelly yang berbahan dasar
buah pir; jelly yang terbuat dari tempurung kura-kura dan campuran beragam tanaman herbal (Gui Ling Gao); jerky (daging
tanpa lemak); jeruk (buah), diolah; jeruk bali (buah), diolah; jeruk darah (buah), diolah; jeruk keprok, diolah; jeruk mandarin
(buah), diolah; jeruk nipis Spanyol olahan; jicama (bangkuang), diolah; jus buah untuk memasak; jus daging; jus jeruk nipis
untuk keperluan kuliner; jus lemon untuk keperluan kuliner; jus sayuran untuk memasak; jus tiram; jus tomat untuk memasak;
jus truffle (jamur); kacang adzuki, diawetkan; kacang almond, ditumbuk; kacang asin; kacang atom; kacang beraneka rasa;
kacang campuran berbumbu; kacang dadih (dalam) batangan; kacang dadih (tahu); kacang dadih [sayuran olahan]; kacang
dadih [tahu]; kacang dan makanan ringan berbahan dasar buah kering; kacang dengan rasa; kacang diberi bumbu; kacang
digoreng ulang; kacang dikupas; kacang dilapisi madu; kacang diolah; kacang ditaburi gula; kacang garing; kacang kacang;
kacang kaleng; kacang kedelai fermentasi (natto); kacang kedelai fermentasi [natto]; kacang kedelai kering; kacang kedelai,
diawetkan, untuk dimakan; kacang kedelai, diolah; kacang lebar, diawetkan; kacang macadamia, diproses; kacang
makadamia, siap sedia; kacang manisan; kacang mede asin; kacang mede, diolah; kacang mede, diproses; kacang merah,
diawetkan; kacang merah, kaleng; kacang mete yang dilumuri bubuk coklat; kacang mete yang diolah; kacang olahan; kacang
olahan, biji dan daun sirih digunakan sebagai bahan pan masala; kacang organik dan snack bar berbasis biji; kacang oven;
kacang panggang; kacang panggang dalam saus tomat; kacang pedas; kacang pilus; kacang pinus, diolah; kacang polong
kalengan; kacang polong, diawetkan; kacang polong, diolah; kacang polong, kaleng; kacang pucat; kacang tanah, diawetkan;
kacang tanah, diolah; kacang yang dilapisi dengan wasabi; kacang, diawetkan; kacang, dikeringkan; kacang, diolah; kacang,
kalengan; kacang-kacang yang sudah dimasak; kacang-kacangan yang dapat dimakan; kacang-kacangan yang diawetkan;
kacang-kacangan yang dimasak; kakap merah (ikan), tidak hidup; kaki katak beku; kaktus olahan untuk makanan; kaldu; kaldu
ayam; kaldu beku; kaldu sup terbuat dari rumput laut; kanten [potongan agar-agar kering]; karper, tidak hidup; katak yang bisa
dimakan, tidak hidup; kaviar; kebab pisang; kebab shish (daging); kecambah brussel, diolah; kedelai olahan; kedelai yang
diawetkan untuk makanan; kedelai yang sudah diolah dan diawetkan; kedelasi fermentasi; keju; keju Fondue; keju asap; keju
buatan (atau keju tiruan); keju cetakan-matang; keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dari susu domba; keju dicampur;
keju feta; keju keras; keju lembut; keju lunak (soft-ripened); keju padat; keju peram; keju putih; keju putih lembut; keju putih
lembut yang padat; keju segar; keju segar dari Perancis yang menggunakan susu sapi yang dipasteurisasi; keju segar yang
tidak diperam; keju susu kambing; keju yang diawetkan; keju yang mengandung herbal; keju yang mengandung rempahrempah; kekekalan daging; kelapa parut; kelapa sawit untuk keperluan kuliner; kelapa, diolah; kelapa, kering; kelp (rumput
laut), diolahan; kentang beku olahan; kentang cincang goreng; kentang goreng; kentang goreng beku; kentang goreng
singkong; kentang goreng termasuk kentang goreng dengan diberi taburan; kentang olahan; kentang panggang; kentang
tumbuk; kentang tumbuk instan; kentang yang dimasak; kentang yang sudah diolah dan diawetkan; kentang, diawetkan;
kentang, diolah; kephir [minuman susu]; kepingan kentang; kepiting saus padang; kepiting, tidak hidup; kerang asap; kerang
beku; kerang biru, tidak hidup; kerang kering; kerang, tidak hidup; kering talas; kering tremella fuciformis dimakan; keripik;
keripik apel; keripik bayam; keripik buah; keripik ikan; keripik jamur; keripik kedelai; keripik kentang; keripik kentang rendah
lemak; keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik kubis; keripik kumara (kentang manis); keripik nangka; keripik pare; keripik
pepaya; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik tempe; keripik ubi; keripik usus;
kernel (inti) kacang kenari; kielbasa (sosis); kimchi; kimchi [hidangan sayur fermentasi]; kimchi jjigae [Hidangan Korea yang
terutama terdiri dari sayuran fermentasi, daging babi dan tahu]; kismis; kismis merah, beku; kismis merah, diolah; kkakdugi
[Hidangan lobak fermentasi Korea]; kkakdugi [kimchi lobak potong dadu]; klipfish [ikan cod asin dan kering]; knockwurst
(sosis); knödel (pangsit) kentang; kohlrabi (kubis), diolah; koktail zaitun; kolak buah; kolostrum untuk keperluan kuliner;
konnyaku (jeli yang dikeringkan yang terbuat dari ujung akar-akaran yang dibumbui); konnyaku atau jeli yang dikeringkan yang
terbuat dari ujung akar-akaran yang dibumbui; konsentrat kaldu; konsentrat kaldu daging; konsentrat protein kedelai,
digunakan sebagai pengganti daging; konsentrat sayuran untuk keperluan kuliner; koridofu (dadih kacang kedelai beku
kemudian dikeringkan); kornet ayam; kornet koin; kornet kotak; kornet sapi; krim; krim [produk susu]; krim [susu
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sebagai unsur utama]; krim asam; krim berbahan dasar sayuran; krim buatan [bahan pengganti produk susu]; krim bubuk; krim
bubuk (produk susu); krim bubuk [produk susu]; krim keju; krim menjadi produk susu; krim mentega; krim non-susu (krim yang
terbuat dari minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krim organik; krim pencuci mulut; krim segar; krim senyawa
(compound cream) (krim yang terbuat dari krim susu dan minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krim untuk minuman;
krimer bukan dari susu; krimer tanpa kandungan susu; kroket ayam; kroket ikan; kroket kentang; kroket salmon; krustasea
(udang), tidak hidup; kuaci; kubis seledri, beku; kubis, diolah; kubus sup; kue ikan; kue ikan thailand; kuli babat (dari hewan
peternakan); kulit babi; kulit babi kembung; kulit bahtera, tidak hidup; kulit buah; kulit sosis dan tiruannya; kulit sosis terbuat
dari bahan sintetis; kulit sosis terbuat dari usus alami; kumara (kentang manis), diolah; kumys [minuman susu]; kuning telur;
kupas bawang putih; kura-kura bercangkang lunak, tidak hidup; kurma, dikeringkan; labu bubur; labu, diolah; laksan; laktoferin
yang mengandung zat besi (iron lactoferrin) (produk susu); landak laut hasil fermentasi garam; landak laut, tidak hidup;
langoustines (udang), tidak hidup; larva serangga yang dapat dimakan, tidak hidup; lassi (minuman yoghurt); lassi mangga;
lemak babi; lemak daging sapi; lemak dari proses hydroginasi sayuran (untuk makanan); lemak hewani untuk makanan; lemak
kelapa; lemak nabati untuk makanan; lemak paus untuk makanan; lemak sapi untuk makanan; lemak untuk makanan; lemak
yang bisa dimakan; lemon (buah), diolah; lengkeng kering; lentil (kacang), diolah; lentil, diawetkan; lentil, dikeringkan; lesitin
untuk keperluan kuliner; lidah buaya disiapkan untuk konsumsi manusia; lidah iblis [devil's togue] [konnyaku]; limau (jeruk),
diolah; lobak kering; lobster berduri, tidak hidup; lobster, tidak hidup; loganberry (buah), diolah; macadamias (kacangkacangan), diolah; macadamias panggang; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari daging; makan malam prapaket yang terdiri terutama dari ikan; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari makanan laut; makan malam prapaket yang terdiri terutama dari permainan; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari unggas; makanan (hasil) laut,
kalengan; makanan batangan berbahan dasar buah, kacang dan sayuran; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam
berupa nugget, otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan bento terbuat dari
daging/ayam; makanan berbahan dasar daging; makanan berbahan dasar buah; makanan berbahan dasar ikan; makanan
berbahan dasar sayuran; makanan berbahan dasar tahu; makanan dingin terutama terdiri dari daging; makanan dingin
terutama terdiri dari ikan; makanan dingin terutama terdiri dari unggas; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari
daging; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari unggas;
makanan disiapkan terutama terdiri dari pengganti daging; makanan kemasan dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau
sayuran; makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan
yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan laut beku; makanan laut tempura; makanan laut yang
dikeringkan; makanan laut, yang dikaleng (dilapisi dengan timah); makanan minuman berbahan dasar susu, tidak termasuk
susu kocok; makanan olahan sayuran segar atau beku yang dicincang dan dibentuk bulat pipih; makanan olahan terutama
terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat
pipih untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya
dibentuk bulat pipih; makanan pembuka beku terutama terdiri dari ayam; makanan pembuka beku terutama terdiri dari
makanan laut; makanan pembuka beku yang sebagian besar terdiri dari makanan laut; makanan pembuka yang terutama
terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pengganti berbahan dasar buah dalam bentuk batangan (non-medis);
makanan pengganti berbahan dasar kacang dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti daging yang dibekukan;
makanan penutup (dessert) yang berbahan dasar kacang; makanan penutup berbahan dasar buah; makanan penutup
berbahan dasar kedelai; makanan penutup dibuat terutama dari pengganti susu; makanan penutup dibuat terutama dari
produk susu; makanan penutup nabati, terutama terdiri dari beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan dan
buah-buahan; makanan penutup susu dingin; makanan penutup terbuat dari pengganti susu; makanan penutup terbuat dari
produk susu; makanan penutup terbuat dari yogurt, selain yogurt beku; makanan penutup terdiri dari daging, ikan, unggas atau
sayuran; makanan penutup yang dibuat dari susu, selain es krim atau yoghurt beku; makanan penutup yang terbuat dari
yoghurt; makanan pra-paket yang sebagian besar terdiri dari sayuran; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari binatang
buruan; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari daging; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari ikan; makanan
pra-paket yang terutama terdiri dari makanan laut; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari unggas; makanan ringan
berbahan dasar manioc (ketela); makanan ringan berbahan dasar benih probiotik; makanan ringan berbahan dasar biji;
makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar buah probiotik kering; makanan ringan berbahan
dasar daging; makanan ringan berbahan dasar ikan; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan
dasar kacang probiotik; makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar kedelai probiotik; makanan
ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan berbahan dasar larva serangga; makanan ringan berbahan dasar laver
(rumput laut yang dapat dimakan); makanan ringan berbahan dasar probiotik; makanan ringan berbahan dasar probiotik
almond; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan berbahan dasar serangga; makanan ringan berbahan
dasar yogurt probiotik; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar
kedelai; makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan
manisan buah; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, bijibijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik
garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis
kacang-kacangan dan olesan, saus, keju; makanan ringan terutama terdiri dari buah-buahan dan kacang-kacangan; makanan
ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan ringan/
camilan yang disiapkan terutama terdiri dari sayuran segar; makanan siap saji terutama terdiri dari ayam; makanan siap saji
terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau
kacang yang diolah; makanan siap saji terutama terdiri dari tahu; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari daging;
makanan utama yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari sayuran; makanan
utama yang sebagian besar terdiri dari unggas; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran; makanan
yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit, gandum, bawang
putih dan bawang merah; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger
mengandung kedelai, lentil (sayuran kacang-kacangan) atau sayur-sayuran; makanan yang disiapkan dari ikan; makanan
yang disiapkan terutama terdiri dari binatang buruan; makanan yang disiapkan terutama terdiri dari makanan laut;
makanan/hidangan utama berbahan dasar sayuran; makarel, kalengan; mangga (buah), diolah; mangga hijau; mangga kering;
manisan almond; manisan ceremai; manisan jahe; manisan kacang; margarin; markisa (buah), diolah; marrons glacés
[manisan chestnuts]; masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan,
diawetkan; mascarpone (keju); meju [Kacang kedelai fermentasi gaya Korea]; melon (buah), diolah; mengolah sayuran akar
yang bisa dimakan; mentega; mentega apel; mentega dengan bumbu; mentega kakao; mentega kelapa; mentega madu;
mentega putih; mentega susu; minuman asam laktat; minuman asam laktosa (produk buah, bukan susu); minuman berbahan
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dasar bukan dari lemak susu; minuman berbahan dasar gandum [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar kacang
polong [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar santan; minuman berbahan dasar sereal (pengganti susu);
minuman berbahan dasar sereal [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu
almond; minuman berbahan dasar susu beras; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman
berbahan dasar susu dengan kandungan jus buah; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan kopi; minuman
berbahan dasar susu dengan toping : boba, pearl, jelly; minuman berbahan dasar susu kacang; minuman berbahan dasar
susu kacang mete; minuman berbahan dasar susu, yaitu susu evaporasi; minuman berbahan dasar yogurt; minuman
berdasarkan pengganti susu fermentasi; minuman berenergi berbahan dasar susu; minuman dan bubuk berbahan dasar susu;
minuman non-alkohol disiapkan dari susu atau yoghurt; minuman pengganti makanan nabati berbasis susu; minuman
pengganti makanan yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; minuman prebiotik; minuman rasa stroberi berbahan
dasar susu; minuman segar yaitu minuman berbahan dasar susu ditambah krim keju dan gula aren bakar; minuman susu
dengan rasa cokelat; minuman susu dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi,
coklat, coklat atau teh; minuman susu dengan rasa teh; minuman susu kedelai; minuman susu yang mengandung rasa;
minuman susu, susu sebagai komponen utama; minuman yang terbuat dari yogurt; minuman yang terutama terdiri dari susu;
minuman yogurt; minuman yogurt yang dicampur ice cream; minuman yogurt yang dicampur perasa kopi; minyak (dari
tumbuhan) untuk keperluan kuliner; minyak (dari tumbuhan) untuk makanan; minyak almond; minyak alpukat; minyak argan
untuk keperluan kuliner; minyak argan untuk memasak; minyak bayam; minyak beechnut; minyak bekatul untuk makanan;
minyak berbumbu; minyak biji anggur untuk keperluan kuliner; minyak biji anggur untuk makanan; minyak biji apel; minyak biji
asam jawa; minyak biji camellia untuk makanan; minyak biji delima; minyak biji gandum; minyak biji grapefruit; minyak biji
kapas untuk keperluan kuliner; minyak biji kesemek; minyak biji kurma; minyak biji labu; minyak biji labu untuk keperluan
kuliner; minyak biji labu untuk makanan; minyak biji perilla; minyak biji poppy; minyak biji quinoa; minyak biji rami untuk
makanan; minyak biji semangka; minyak biji teh; minyak biji tomat; minyak bunga matahari; minyak bunga matahari untuk
keperluan kuliner; minyak bunga matahari untuk makanan; minyak campuran untuk makanan; minyak canola; minyak canola
untuk keperluan kuliner; minyak canola untuk makanan; minyak colza untuk keperluan kuliner; minyak colza untuk makanan;
minyak dan lemak untuk makanan; minyak dan lemak untuk makanan, termasuk minyak sawit; minyak dan lemak yang dapat
dikonsumsi; minyak dedak padi; minyak dedak padi untuk keperluan kuliner; minyak goreng; minyak hewani untuk keperluan
kuliner; minyak hewani untuk makanan; minyak ikan paus untuk keperluan kuliner; minyak ikan paus untuk makanan; minyak
ikan yang dapat dimakan untuk keperluan kuliner; minyak infus untuk keperluan kuliner; minyak infus untuk memasak; minyak
inti sawit untuk keperluan kuliner; minyak inti sawit untuk makanan; minyak jagung; minyak jagung untuk makanan; minyak
jeruk nipis untuk keperluan kuliner; minyak jeruk untuk keperluan kuliner; minyak kacang; minyak kacang kedelai untuk
keperluan kuliner; minyak kacang kedelai untuk makanan; minyak kacang kedelai untuk memasak; minyak kacang kemiri;
minyak kacang mete; minyak kacang mongongo; minyak kacang pinus; minyak kacang untuk keperluan kuliner; minyak
kacang untuk makanan; minyak kedelai [untuk makanan]; minyak kelapa organik untuk digunakan dalam memasak dan
persiapan makanan; minyak kelapa organik untuk keperluan kuliner; minyak kelapa untuk makanan; minyak labu pahit; minyak
laut yang bisa dimakan untuk keperluan kuliner; minyak lavander untuk keperluan kuliner; minyak lemon untuk keperluan
kuliner; minyak lobak; minyak macadamia; minyak mentega; minyak mustard (untuk dimakan); minyak mustard (untuk
konsumsi); minyak nabati; minyak nabati untuk bahan makanan; minyak nabati untuk keperluan kuliner; minyak nabati yang
berasal dari ikan [selain minyak ikan cod]; minyak pequi (lada); minyak perilla untuk keperluan kuliner; minyak perilla untuk
makanan; minyak pistachio; minyak poppyseed untuk keperluan kuliner; minyak rapa untuk makanan; minyak rempah untuk
keperluan kuliner; minyak sacha inchi; minyak safflower; minyak sapote; minyak sawit untuk makanan; minyak sayur
dicampur; minyak sayur untuk keperluan kuliner; minyak sayur untuk makanan; minyak sayur yang bisa dimakan; minyak serai
untuk keperluan kuliner; minyak terhidrogenasi untuk keperluan kuliner; minyak terhidrogenasi untuk makanan; minyak tulang
untuk makanan; minyak untuk makanan; minyak wijen; minyak wijen untuk makanan; minyak zaitun extra virgin untuk
keperluan kuliner; minyak zaitun extra virgin untuk makanan; minyak zaitun murni; minyak zaitun untuk keperluan kuliner;
minyak zaitun untuk makanan; molen pisang; morels [jamur], diawetkan; morels [jamur], diolah; mortadella (sosis); mousses
(produk susu); mousses berbahan dasar daging; mousses ikan; mozzarella (dalam bentuk) batangan; mulberry (buah), diolah;
namemono (pasta dari kacang kedelai yang difermentasi, bukan untuk sup); nanas, diolah; nanas, kalengan; nanas,
keringkan; nasi susu; natto (kacang kedelai fermentasi); natto [kacang kedelai fermentasi]; nuget; nugget ayam; nugget ikan;
nugget kentang parut; nugget sapi; oi-sobagi [mentimun kimchi]; olahan ceker ayam; olahan daging ayam untuk isian roti
burger; olahan kedelai untuk isian roti burger; olahan makanan terutama terdiri dari daging; olahan makanan terutama terdiri
dari produk daging; olahan tahu untuk isian roti burger; olein (cair) dari proses hydroginasi biji kelapa sawit (untuk makanan);
olesan (spreads) margarin dan lemak; olesan berbahan dasar ikan; olesan berbahan dasar kacang; olesan berbahan dasar
sayuran; olesan berbahan dasar serangga; olesan berbahan dasar susu; olesan berbahan dasar unggas; olesan berbasis
buah; olesan berbasis daging; olesan buah; olesan keju; olesan lemon; olesan nabati; olesan terbuat dari minyak nabati;
omelet; onigiri ayam; onion rings; onion rings (olahan dari bawang); otak-otak; paan masala [olahan kacang, biji dan daun sirih
yang digunakan sebagai bahan]; panekuk kentang; pangsit; pangsit berbahan dasar kentang; paprika jalapeno yang dilapisi
tepung roti dan digoreng; paprika, diolah; parmigiana (hidangan) terong; pasta artichoke; pasta bawang putih untuk keperluan
kuliner; pasta buah; pasta daging; pasta ikan; pasta ikan teri; pasta jambu biji; pasta labu; pasta makanan yang terbuat dari
daging; pasta sayur [purees]; pasta sup; pasta terong; pasta terutama terdiri dari daging; pasta tomat; pasta udang; pasta
yang sebagian besar terdiri dari daging; pasta zaitun; pastrami (daging); pate (pasta hati); pate daging; pecan (kacangkacangan), diolah; pecan manisan; pecan panggang; pektin untuk keperluan kuliner; pembungkus sosis, alami atau buatan;
pemutih kopi terutama terdiri dari produk susu; pengaturan buah olahan; pengaturan buah potong; pengganti daging berbahan
dasar polong-polongan; pengganti daging berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; pengganti keju; pengganti makanan vegan yang
diperkaya protein; pengganti makanan, yaitu pengganti daging nabati, pengganti ikan nabati, dan pengganti daging ayam
nabati; pengganti produk susu yang berbahan dasar tumbuhan dan kacang-kacangan, termasuk susu beras, kedelai, santan,
susu almond, dan susu kedelai beraroma; pengganti susu yang berasal dari nabati; pengganti susu, khususnya susu beras,
susu kedelai dan susu rami yang digunakan sebagai pengganti susu; pengganti telur; pengganti unggas; pepaya (buah),
diolah; pepaya kering; peperoni (bumbu); pepes cumi; pepes ikan; pepes tahu; pepes udang; pepperoncini, diolah; perasan
pasta buah; perkedel kepiting; perkedel pisang; persediaan daging sapi; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat
minuman; persiapan makanan terbuat dari daging; persiapan rumput laut untuk membuat sup; persiapan sup rumput laut;
persiapan untuk membuat kaldu; persiapan untuk membuat sup; persik (buah), diolah; peuyeum; pie jamur; pinang olahan; pir,
diawetkan; pir, diolah; pisang crispy; pisang nugget; pisang raja goreng; pistachio (kacang-kacangan), diolah; plaices, tidak
hidup; polong-polongan (kacang), diolah; potongan daging sapi; potongan keju segar (fresh cheese); potongan tahu bekukering [kohri-dofu]; potongan tahu goreng [abura-age]; poutine [Hidangan Kanada yang terdiri dari kentang goreng dengan
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saus dadih dan keju]; prem (buah); prem (buah), diolah; prem gelap; prem hijau; prem yang diawetkan; produk berbahan
dasar susu kering untuk digunakan sebagai bahan pengganti makanan; produk daging; produk daging olahan; produk daging
sapi; produk ikan asap; produk ikan kaleng; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk laut
olahan; produk makanan daging yang diawetkan; produk makanan dan makanan ringan konsumen yang terbuat dari kentang;
produk makanan laut (diasap); produk makanan laut kalengan; produk makanan laut olahan; produk makanan terutama
terbuat dari buah-buahan; produk makanan terutama terdiri dari daging; produk makanan terutama terdiri dari pengganti
daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; produk
makanan yang mengandung terutama dari sayuran; produk makanan yang sebagian besar terdiri dari daging; produk
makanan yang terbuat dari ikan; produk nutrisi olahraga berbasis susu; produk olahan hasil laut dalam botolan; produk olahan
hasil susu berbahan pengganti susu; produk olahan ikan dalam botol; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung
roti; produk susu; produk susu bebas laktosa; produk susu dalam bentuk bubuk; produk susu kalsium yang difortifikasi; produk
susu nabati; produk yang terutama terdiri dari daging; produk-produk berbahan dasar daging ikan; produk-produk berbahan
dasar daging surimi; prostokvasha [susu asam]; protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging; protein makanan untuk
konsumsi manusia; protein nabati bertekstur; protein nabati bertekstur untuk digunakan sebagai meat ekstender; protein
nabati yang secara tekstur belum terbentuk untuk digunakan sebagai meat extender; protein susu untuk konsumsi manusia;
protein whey; puding hitam; puding putih; pulses (kacang-kacangan) disiapkan untuk makanan manusia; pulses (kacangkacangan), diawetkan; pulses (kacang-kacangan), dikeringkan; pulses (kacang-kacangan), diolah; pulses (kacang-kacangan),
kalengan; pupa lebah olahan untuk makanan manusia; purees (bubur) sayuran; putih telur; putih telur cair; quark [produk
susu]; quenelles [daging]; quince (buah), diolah; radicchio (tanaman) olahan; raspberry, beku; raspberry, diolah; rebung, beku;
rebung, diawetkan; rebung, dikeringkan; rebung, diolah; rendang; rennet (enzim); rhubarb (tanaman), diolah; rollmops (ikan
fillet); roti burger daging; roti burger daging kalkun; roti burger ikan; roti burger sayur; roti burger vegetarian; roti daging
cincang; roti daging hamburger; roti daging sapi; roti hamburger; roti hamburger tidak dimasak; roti kedelai; roti tahu; rumput
laut besar yang dikeringkan; rumput laut kering yang bisa dimakan; rumput laut panggang; rumput laut yang dapat dimakan,
diolah; ryazhenka [susu panggang fermentasi]; rösti (hidangan dari kentang); salad antipasto; salad ayam; salad buah; salad
buah dan sayuran; salad caesar; salad daging; salad daging kalkun; salad kacang-kacangan; salad kentang; salad sayuran;
salad sayuran precut; salad telur belanak; salad unggas; salmon (ikan), kalengan; salmon (ikan), tidak hidup; salmon yang
diawetkan atau diolah; samgyetang [Sup ayam ginseng Korea]; santan; santan bubuk; santan untuk keperluan kuliner; sapi
panggang; sarang burung yang bisa dimakan; sarapan beku [bracken]; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan;
sari kelapa (santan); sashimi; sate [daging panggang yang ditusuk]; satsumas (tanaman) diolah; sauce [kacang dimasak
dengan kecap]; saus buah; saus cocol tzatziki; saus kacang; saus keju; saus minyak zaitun; saus pasta kepiting; sawi hijau
(sayuran), diolah; sayap ayam; sayur-sayuran dalam kemasan; sayur-sayuran yang diolah; sayuran acar dalam cuka; sayuran
asin; sayuran beku; sayuran beku olahan; sayuran beku-kering; sayuran berbahan dasar konsentrat untuk memasak; sayuran
cepat beku; sayuran diawetkan dalam cuka; sayuran hidroponik; sayuran instan; sayuran kaleng atau botol; sayuran mentah,
diiris; sayuran mentah, kupas; sayuran olahan; sayuran olahan dan buah olahan; sayuran panggang; sayuran precut untuk
salad; sayuran tempura; sayuran tidak dimasak, disiapkan; sayuran yang diawetkan dalam minyak; sayuran yang dikalengkan;
sayuran yang dikeringkan dalam bentuk bubuk; sayuran yang diliofilisasi; sayuran yang dimasak; sayuran yang dimasak
dengan cuka; sayuran, diawetkan; sayuran, dikeringkan; sayuran, dimasak; sayuran, diolah; sayuran, kaleng; sediaan Ikan;
sediaan Melon; sediaan berbahan dasar larva serangga; sediaan berbahan dasar larva serangga untuk membuat susu kocok;
sediaan berbahan dasar serangga; sediaan berbahan dasar serangga untuk membuat susu kocok; sediaan biji pisang;
sediaan biji poppy; sediaan buah merah; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu; sediaan bubuk untuk membuat
minuman susu, khususnya bubuk susu; sediaan chanterelles [jamur]; sediaan cumi untuk makanan manusia; sediaan
hidangan sayuran; sediaan jamur enokitake; sediaan jamur jerami; sediaan jamur matsutake; sediaan jamur shiitake; sediaan
kacang-kacangan untuk makanan manusia; sediaan macadamias (kacang-kacangan), siap sedia; sediaan morels (jamur);
sediaan nanas; sediaan paprika; sediaan pulses (kacang-kacangan); sediaan salad (sayuran); sediaan sayuran akar; sediaan
sayuran merah; sediaan sup sayur; sediaan truffle [jamur]; sediaan-sediaan berbahan dasar kedelai; selada kol; selai; selai
aprikot; selai blackberry; selai blackcurrant; selai blueberry; selai buah; selai ceri; selai ceri hitam; selai jahe; selai jeruk; selai
jeruk dan jahe; selai kacang; selai kacang coklat; selai kacang mete; selai kelembak; selai lemon; selai nanas; selai peach;
selai prem merah; selai rasberi; selai srikaya; selai stroberi; selubung makanan selulosa; selubung sosis; selubung sosis,
alami atau buatan; semangka, diolah; semangka, disiapkan; semifreddo panna [makanan penutup berbahan dasar semiwhipped krim]; semprotan memasak berbahan dasar minyak; semur kari rebus, semur dan sup; seolleongtang [kaldu tulang
sapi Korea]; serai (daun), diolah; seramida (ceramide) (produk susu); seramida (ceramide) susu (produk susu); serangga yang
dapat dimakan, tidak hidup; serbuk sari disiapkan sebagai bahan makanan; serbuk susu kambing; serpihan ikan kering [furikake]; serpihan lapisan kering untuk ditaburkan di air panas [ochazuke-nori]; shepherd's pie (roti); singkong beku; singkong,
diolah; siput untuk makanan manusia; siput, dimasak; siput, kalengan; sirsak olahan; smetana [krim asam]; snack bar
berbahan dasar biji; snack bar berbasis kacang dan biji; somay; sosis; sosis asap; sosis bologna; sosis corn dog; sosis daging;
sosis daging kalkun; sosis dalam adonan; sosis hot dog; sosis ikan; sosis koktail; sosis sapi; sosis tidak dimasak; sosis
vegetarian; sosis yang diawetkan; sotong, tidak hidup; souffle (hidangan) kentang manis; souffle dari sayuran; souffle keju;
sphingomyelin (produk susu); squash (labu) spread; steak daging; steak ikan; stearin (padat) dari proses hydroginasi biji
kelapa sawit (untuk makanan); stik keju; stik talas; stik zucchini; stok daging; stok olahan berbahan dasar rumput laut; strained
(yogurt padat) tanpa air dadih (whey); stroberi kering; stroberi, beku; stroberi, diolah; sujuk [sosis]; sultana (buah anggur hijau
tanpa biji); sumsum hewan untuk makanan; sup; sup berbahan dasar larva serangga; sup berbahan dasar serangga; sup ikan;
sup instan; sup instan atau sebelum-dimasak; sup kacang; sup kacang dengan aroma susu; sup kacang merah; sup kari yang
sudah dimasak; sup kental tomat; sup kernel kacang tanah; sup konsentrat; sup krim; sup manis dari kacang; sup manis dari
kacang hijau; sup manis dari lengkeng; sup miso instan; sup miso instan atau yang dimasak sebelumnya; sup miso yang
sudah dimasak sebelumnya; sup yang dimasak sebelumnya; sup, kalengan; surimi (daging ikan yang dilumatkan); susu; susu
(dalam bentuk) padatan; susu acidophilus; susu albumin; susu almon; susu almon dengan rasa dan tanpa rasa; susu almond;
susu almond untuk keperluan kuliner; susu barley mutiara China; susu bebas laktosa; susu beragi (susu diberi ragi); susu
beras untuk digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu beras untuk keperluan kuliner; susu berbahan dasar kacang;
susu berbahan dasar kacang digunakan sebagai pengganti susu; susu berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; susu bubuk
kedelai; susu bubuk kering (selain untuk bayi) di kelas ini; susu bubuk yang berasal dari tumbuhan, khususnya yang berbahan
dasar beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan; susu bubuk*; susu bubuk, selain untuk
bayi; susu cair atau susu bubuk dengan protein susu untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk dengan
vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan anak-anak; susu cair
atau susu bubuk untuk orang dewasa dan orang tua; susu dan minuman susu; susu dan produk hasil olahan susu; susu dan
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produk susu, tidak termasuk es krim, es susu dan yogurt beku; susu dengan penambahan kandungan vitamin D; susu dengan
penambahan vitamin; susu dengan sereal; susu domba; susu evaporasi; susu fermentasi; susu gandum; susu kacang; susu
kacang [minuman tanpa-alkohol]; susu kacang hijau; susu kacang menjadi bahan pengganti susu; susu kacang mete; susu
kacang tanah; susu kacang untuk keperluan kuliner; susu kambing; susu kambing bubuk; susu kedelai; susu kedelai menjadi
bahan pengganti susu; susu kedelai untuk keperluan kuliner; susu kelapa; susu kental; susu kurma; susu lanjutan untuk anak
kecil; susu nabati, khususnya beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan dan kacangkacangan; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buahbuahan; susu non-dairi dan susu bubuk, yaitu susu bubuk berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, bijibijian dan buah-buahan; susu organik; susu pasteurisasi; susu pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu rami untuk
digunakan sebagai pengganti susu; susu rendah lemak; susu sapi; susu sapi bubuk; susu segar; susu semi-skim; susu skim;
susu teh, susu sebagai komponen utama; susu umur panjang (tahan lama); susu yang berasal dari hewan; susu yang berasal
dari tumbuhan; susu yang diperkaya protein; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; sweetfish (ikan), tidak
hidup; swordfish (ikan), tidak hidup; tablet susu sapi; tahini [pasta biji wijen]; tahu (dadih kacang kedelai); tahu fermentasi; tahu
goreng; tahu makanan laut; tajine [hidangan daging, ikan atau sayuran]; tapenade (hidangan); tauge, diolah; teh susu
berbahan dasar susu; tekwan; telor asin; telur asin; telur ayam; telur bebek; telur bekicot untuk dimakan; telur beku; telur bitan;
telur bubuk; telur cair; telur ikan olahan; telur ikan, diolah; telur olahan; telur puyuh; telur rebus; telur unggas dan produk telur;
telur yang diawetkan; telur yang dikeringkan; telur*; telur, diolah; telur, susu, dan produk susu; tempe; tempe [kedelai
fermentasi]; tempura daging; tempura jamur; tempura telur; tempura yang berisi campuran sayuran dan makanan laut
(Kakiage); tepung ikan untuk makanan manusia; teripang, tidak hidup; terompet hitam [jamur], diawetkan; terompet hitam
[jamur], diolah; terong Kaviar; terong, diolah; terrine daging; terrines (hidangan berbahan dasar ikan); terrines (hidangan);
terrines ayam; terrines sayuran; tiraditos (Ikan laut yang dipotong, hidangan khas peru]; tiram, tidak hidup; tomat prem yang
sudah dikupas; tomat prem yang sudah dikupas, kalengan; tomat yang sudah dikupas; tomat, diawetkan; tomat, diolah; tomat,
kalengan; topping bruschetta; topping bukan dari susu untuk makanan, yaitu, topping berasal dari sayuran, buah, biji dan
kacang; topping dan isi berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti;
topping dan isi yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan
penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping kacang; topping untuk makanan yang terbuat dari susu gandum, susu
berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit; truffle [jamur], diawetkan; truffle [jamur], diolah; truffle kering [jamur
yang bisa dimakan]; truffle, diawetkan; ubi jalar, diolah; ubi jalar, hasil olahan; udang beku; udang karang, tidak hidup; udang
kelapa; udang kering; udang, bukan hidup; udang, tidak hidup; ulat kepompong untuk makanan manusia; unggas, tidak hidup;
usus untuk membuat puding hitam; usus untuk membuat selubung makanan; usus untuk membuat selubung sosis; vegetarian
chili; veggie pâté; verjus; water chestnuts , diawetkan; whey bubuk; wieners [sosis]; wortel, diawetkan; wortel, diolah; wortel,
kalengan; yaki-nori [lembar rumput laut]; yakitori (daging ayam yang ditusuk khas Jepang); yoghurt berdasarkan pengganti
susu; yoghurt rasa buah; yoghurt terbuat dari susu kambing; yoghurt untuk membuat custard; yogurt Yunani; yogurt berbahan
dasar kedelai; yogurt berbahan dasar tumbuh-tumbuhan sebagai bahan pengganti; yogurt rendah lemak; yogurt tanpa lemak;
yogurt untuk anak-anak; yogurts rasa buah; yuba [kulit tahu]; zaitun (buah), diolah; zaitun diisi dengan almond; zaitun diisi
dengan keju feta dalam minyak bunga matahari; zaitun diisi dengan paprika merah; zaitun diisi dengan paprika merah dan
almond; zaitun diisi dengan pesto dalam minyak bunga matahari; zaitun olahan, kalengan; zaitun yang diawetkan, dikeringkan
dan dimasak; zaitun, diawetkan; zaitun, dimasak; zaitun, kalengan; zaitun, kering; zat lemak untuk pembuatan lemak dan
minyak yang bisa dimakan; zat lemak untuk pembuatan lemak yang bisa dimakan; zat perekat (gluten) yang digoreng===
===Adaan; Adas manis bubuk; Adonan Pastri; Adonan kue buah badam; Adonan makanan yang mengandung tepung;
Adonan makaroni/spageti; Adonan terigu; Adonan yang didinginkan; Agar-agar buah (gula-gula); Amparan Tatak; Amplang;
Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Apam Batil;
Apang; Arang aktif untuk makanan; Ares; Asam Sunti (bumbu; Asida; Asidah; Aunu Senebre; Bahan campuran minuman
berbahan dasar kopi; Bahan dasar pizza; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan pemanis
untuk kue atau minuman atau makanan; Bahan pengental untuk memasak bahan makanan; Bahan pengental untuk memasak
makanan; Bahan pengganti teh; Bahan pengikat saus; Bahan perekat untuk makanan; Baje Canggoreng; Bakcang (Makanan
beras ketan diisi daging); Bakmi goreng; Bakmi jawa; Bakpao; Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang
tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam
kecap; Bakpia; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Bakwan; Balutan salad bumbu selada; Bandos; Bandrek; Bangle; Baozi (roti
isi); Bawang dayak kering (Bumbu); Bawang merah bubuk; Bay Tat; Bekatul; Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari
Jagung); Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras jepang; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak;
Beras shirataki; Beras untuk bubur; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacangkacangan, polong-polongan, atau sayuran; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Berbuat
curang; Berego; Berondong; Berondong jagung; Bihun Bebek; Bihun Goreng; Bihun instan; Bihun tepung kacang instan; Biji
kopi; Biji olahan digunakan sebagai bumbu; Biji rami untuk konsumsi manusia; Biji selasih; Biji-bijian olahan yang digabungkan
dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan atau sayuran; Biji-bijian olahan yang
digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Biji-bijian yang terbagi dua; Bika Ambon; Bingke; Binte Biluhuta;
Binyolos; Biscotti; Biskuit (manis atau gurih); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat;
Biskuit kering; Biskuit petit-beure; Biskuit petit-beurre; Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit selai kacang; Biskuit tipis kering;
Biskuit untuk menambah nafsu makan; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang
dilapisi cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit
yang dilapisi cokelat rasa susu; Bluder; Boba teh durian; Bobongko; Bohromrom; Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung
tapioka; Bolen Pisang; Bolo Kemojo; Bolu Koja; Bolu Kojo; Bolu Paranggi; Bolu nanas; Brem; Brownies Coklat; Buah Buni;
Bubuk bahan makanan terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk bahan minuman terbuat dari tanaman kelor bernutrisi;
Bubuk dan campuran untuk membuat saus daging dan saus kaldu; Bubuk dari buah prem; Bubuk ginseng dan ginseng merah,
bukan untuk keperluan medis; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Bubuk kari; Bubuk ngo hiong;
Bubuk spekulas; Bubuk spikulas; Bubuk untuk es krim; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk
membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bubuk untuk membuat roti; Bubur; Bubur Ase; Bubur Ayam; Bubur Baayak;
Bubur Mengguh; Bubur Pedas; Bubur Sagela; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; Bubur havermot; Bubur
jagung; Bubur kacang hijau; Bubur kacang merah; Bubur nasi ayam; Bumbu; Bumbu Acar Kuning; Bumbu Asam Padeh;
Bumbu Ayam Goreng Kuning; Bumbu Ayam Goreng ; Bumbu Ayam Hainan; Bumbu Ayam Kalasan; Bumbu Ayam Panggang;
Bumbu Ayam Saos Inggris; Bumbu Ayam goreng Tumbar; Bumbu Ayam goreng canton; Bumbu Bacem ( Tahu dan Tempe );
Bumbu Bekicot Goreng; Bumbu Bicap; Bumbu Gado-Gado; Bumbu Garang Asem Daging; Bumbu Gulai; Bumbu Kacang;
Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu Karedok/ Terancam; Bumbu Kebuli; Bumbu Krengsengan; Bumbu Lontong Balap; Bumbu Mie
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Aceh; Bumbu Nasi Goreng Aceh; Bumbu Nasi Goreng Jawa; Bumbu Pepes; Bumbu Rujak Cingur; Bumbu Sambel Goreng;
Bumbu Sate Ayam; Bumbu Sate lilit; Bumbu Sayur Asin Petis; Bumbu Semanggi; Bumbu Soto Mie; Bumbu Soto Udang;
Bumbu Tahu Campur; Bumbu Tahu Telur; Bumbu Tem Ayam Obat; Bumbu Urap Urap; Bumbu ayam ngohiong; Bumbu baikut
goreng; Bumbu dari buah-buahan; Bumbu ikan bakar; Bumbu instan bubuk; Bumbu masak (moto); Bumbu masak dalam
bentuk bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pasta; Bumbu pecel; Bumbu pindang bandeng; Bumbu rendang;
Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup; Bumbu yang diawetkan; Bumbu-bumbu masak dari tanaman; Bumbubumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau
sayuran; Bumbu ayam goreng; Bumbu ayam kecap; Bumbu bakmoy; Bumbu bali; Bumbu empal goreng; Bumbu kari
singapura; Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi goreng pedas; Bumbu nasi uduk; Bumbu sop buntut; Bumbu sop merah;
Bumbu sop ayam; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging; Buras; Burasa; Burger Daging Ayam (Sandwich); Burger Daging
Ikan (Sandwich); Burgo; Burongcong; Busung (Daun Kelapa); Butir gandum yang keras; Butiran jagung olahan; Buttermilk
Pancakes; Cabe Kering; Cacapan Asam (Sambal); Cairan berbumbu untuk merendam makanan; Campuran Bumbu beraroma
untuk Makanan; Campuran beras coklat dan hitam; Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan
dasar teh herbal; Campuran tepung; Campuran untuk roti; Campuran-campuran untuk membuat kue; Cecek; Celimpungan;
Cempedak; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Cendol; Cengkir; Chai Kwe; Chai masala / minuman teh yang
dicampur rempah; Che Hun Tiau; Chocolate chip cookie; Chutney Tomat; Cilok; Cimi-Cimi (kue kering); Cimol; Cincalok
(Bumbu); Cireng; Cokelat dalam bentuk pralin; Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat dan buah mangrove;
Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Cucuru Bayao; Cuka
dari sherry; Cuka hitam Cina; Cuka quince (buah); Custard; Dabu Dabu; Daun Mint Kering (bumbu); Daun jeruk purut kering;
Daun mint (bumbu); Daun pandan kering (bumbu); Daun salam kering (bumbu); Daun salam koja kering (bumbu); Daun sirih
kering (rempah-rempah); Dedak; Dodol; Dodol Cempedak; Dodol Kandangan; Dodol Kedondong; Dodol Kentang Kerinci;
Dodol Kole; Dodol buah; Dodol sayur; Doko - Doko Cangkuling; Donat berlubang; Dumpling ayam dan udang; Ekstra herbal
(bumbu); Ekstra ragi untuk makanan; Ekstrak coklat; Ekstrak ginseng dan ginseng merah, bukan untuk keperluan medis;
Ekstrak kopi malt; Ekstrak ragi; Ekstrak ragi sebagai olesan; Ekstrak rempah-rempah; Emping (kerupuk dari melinjo);
Enchilada [roti isi]; Engkak Ketan; Es (air yang dibekukan); Es Buah Matoa; Es Campur; Es Campur Ayung; Es Campur
Pelangi Angrek; Es Cendol Betawi; Es Doger; Es Goyang; Es Kelapa Muda Asam Manis; Es Konsumsi; Es Lilin; Es Manado;
Es Palu Butung; Es Selendang Mayang; Es Tiji Mei; Es alam atau buatan; Es cincau; Es coklat durian; Es ketan durian; Es
krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Es
kristal; Es loli; Es pisang ijo; Es silinder; Es sop durian; Es stik; Es teler; Es untuk minuman penyegar; Es yang dapat dimakan
berbahan dasar air dengan rasa yang dibekukan; Es yang dapat dimakan terutama terdiri dari yogurt; Extrac nira kelapa
(bumbu); Fla [custard]; GIS (bahan pemekar roti); Galamai (dodol khas Sumatera Barat); Gambir (Rempah-Rempah);
Gandaria; Gandasturi; Gandos; Gandum (Oats steel-cut); Gandum giling untuk makanan manusia; Gandum kupas; Garam
meja; Garam rumput laut; Garam untuk pengawetan bahan makanan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari
tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan;
Gelenak; Gemblong; Getuk (Kue); Glasir dan isian untuk makanan manis; Glasir karamel; Glasir konfeksioneri; Glasir untuk
makanan manis; Glasir untuk produk-produk makanan; Gluten untuk makanan; Godo Godo; Gogos; Gogoso; Gohok; Gula gula (mesis) untuk menghias kue; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Gula
halus untuk glasir; Gula kacang; Gula nira kelapa; Gula semut; Gula sirup; Gula tetes untuk makanan; Gula, pemanis alami,
saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Gula-gula beku yang mengandung es krim; Gulagula beku yang mengandung yoghurt; Gula-gula berisi krim (permen gula-gula); Gula-gula berwarna hitam; Gula-gula kacang;
Gulai Pisang; Gulali; Gulo Puan; Halua Kenari; Hamburger sandwiches; Hasil produksi Madu; Hasil produksi coklat; Hasil
produksi penggilingan tepung; Haver kupas; Hiasan roti yang dapat dimakan; Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan
dasar utama pasta; Hidangan kering-beku dengan bahan utama adalah nasi; Hidangan yang dimasak; Hintalu Karuang; Infus
tanpa obat; Intip goreng (makanan berbahan dasar beras); Itak Gurgur; Jadah Lemang; Jagung Bose; Jagung Catemak;
Jagung Titi; Jagung bakar; Jagung goreng; Jagung yang sudah diolah; Jaje Tunjak Lapis Poteng; Jalangkote; Jawawut yang
dihancurkan; Jawawut yang dikupas; Jelai kupas; Jenang; Jenang ketan hitam; Jenang waloh; Jepa; Jiaozi pangsit; Jinten
bubuk; Jipang; Jorong-Jorong; Jus jahe [minuman]; Kacang Pukul Bagan Siapi-siapi; Kakao; Kakao dan kopi buatan; Kapsul
kopi terisi; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kapulaga bubuk; Kapurung; Kapusu; Karamel; Karamel gula-gula;
Karasi; Kecalo; Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis; Kecapi; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai makanan;
Keju gembung [camilan jagung]; Kelapa Gongseng (bumbu); Kemang; Kembang Goyang; Kembang Loyang; Kembang gula
beku; Kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan; Kembang gula yang dibekukan
dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Kemplang; Kencur bubuk; Keningar (bumbu dapur); Kenta; Kepingan
jagung; Kerak Telor; Keripik Bawang; Keripik Kasubi Pahangga; Keripik camilan sereal; Keripik dan kerupuk berbahan dasar
tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Keripik sereal; Kerupuk; Kerupuk Atom; Kerupuk Gendar;
Kerupuk Ikan; Kerupuk Jengkol; Kerupuk Kentang; Kerupuk Pecah Seribu; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan aneka rasa;
Kerupuk ikan dengan perasa; Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Kerupuk sagu; Kerupuk udang aneka rasa;
Kerupuk udang dengan rasa; Ketan bumbu; Ketoprak; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Ketupat; Ketupat Kandangan; Ketupat
Sayur; Ketupat tahu; Kiam Ko Kwe; Klabat; Klabat bubuk; Klapertaart; Klappertaart; Kolo; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi SibuSibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren;
Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh,
kakao dan kopi buatan; Kremes dari tepung; Kuah Beulangong; Kuah daging; Kue; Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang;
Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue Bagea; Kue Balapis Manado; Kue Bangket; Kue Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry Bell Trimit;
Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang; Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue
Bolu Suri; Kue Bong Li Pang; Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat
Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange;
Kue Delapan Jam; Kue Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas;
Kue Gulung; Kue Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Kacang Spesial; Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue
Kembang Goyang; Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu
Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue
Lidah Kucing; Kue Lontar; Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue Manan Samin; Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue
Ombusombus; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol; Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia Saronde; Kue
Pinende; Kue Popolulu; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu Bambu; Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue
Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue Satu; Kue Semprit Desa; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue
Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Susu; Kue Talam; Kue Tat; Kue Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue
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berbahan dasar tepung; Kue bika ambon; Kue choco ball; Kue daging; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula
(termasuk yang beku); Kue eccles; Kue keranjang; Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang
mengandung tempe; Kue lumpia; Kue mentega Denmark; Kue mochi; Kue nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang;
Kue pukis; Kue semolina; Kue semprong; Kue spiku; Kue tambang; Kue tifor; Kue tradisional; Kue yang dibubuhi jahe dan
gula; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Kuekue lobak; Kulit lumpia; Kulit won ton (pangsit); Kuncup bunga pohon caprier untuk pembuat saus; Kunyit bubuk; Kunyit kering;
Kunyit putih bubuk (Bumbu); Kunyit*; Labia Dange (Sagu Dange); Lada hitam bubuk (bumbu); Ladran (Kue Kering); Laksa
Betawi; Lakse; Lakse Kuah; Lakso; Lalampa; Lamang; Lapisan gula (icing) untuk kue; Lasagna; Lek Tau Suan; Lemang;
Lemang Tapai; Lemper; Lemper Daging; Lempok; Lempok Durian; Lempok Durian Riau; Lenggang; Lengkuas bubuk; Lepat;
Lepet; Lobi-Lobi; Lontong; Lontong sayur; Lopek Bugi; Lumpia basah; Lumpia goreng; Lumpia kering; MSG (Monosodium
Glutamate); Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Madu untuk Makanan
manusia; Madu zaitun; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan batang berenergi berbahan dasar madu;
Makanan beku terutama terdiri dari biji-bijian olahan; Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan beku terutama terdiri
dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan beku terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan berbahan dasar madu;
Makanan berbahan dasar teh; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal,
berprotein dan berenergi ; Makanan bubur beras organik; Makanan dalam kaleng, alumunium kontener/alumunium foil
maupun kanton plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya dengan tambahan daging sapi/ daging ayam/ikan,
sayur-sayuran, buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan
atau mi; Makanan dari gandum untuk makan pagi; Makanan pasta farina; Makanan penutup; Makanan penutup beku berupa
air es dengan rasa; Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan penutup muesli; Makanan penutup berbahan dasar
sereal [kembang gula]; Makanan penutup mousse; Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan penutup terbuat dari nasi;
Makanan penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan pokok orang Meksiko; Makanan ringan
batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan
dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan
ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar
sereal dalam bentuk batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu;
Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut; Makanan ringan
dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari
pasta atau nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan
ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan siap saji berbahan
dasar mie yang didinginkan; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari beras;
Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari mie; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari pasta;
Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan
terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan untuk mencuci mulut berbahan dasar telur; Makanan untuk sarapan terbuat
dari jagung; Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan yang dibuat terutama dari pasta; Makanan
yang mengandung tepung; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Malt untuk
makanan; Mantou; Martabak; Martabak Aceh; Martabak bangka; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh
hijau dari jepang latte; Menteng; Merica bubuk; Meses cokelat; Mesis (gula-gula); Meuseukat; Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie
Celor; Mie Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie Tarempa;
Mie Terbang; Mie Titi; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie kering (rehydratable) seperti soba kering
(organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie kering untuk bayi termasuk udon kering
untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi.; Mie segar; Mie shirataki; Mie yang dibekukan hingga ke
bagian dalam; Mie yang didinginkan; Mie yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacangkacangan, polong-polongan, atau sayuran; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Milu Siram;
Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Es Air Mata Pengantin; Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman Es Kacang Merah;
Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman Es Sirup Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Kopi Hawai; Minuman
Martebe; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak Markisa; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk
teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar kopi
espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman berbahan dasar madu; Minuman berbahan dasar
makanan berbasis susu (dairy); Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga
dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar
teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu;
Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman es krim; Minuman jahe;
Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum; Minuman kakao; Minuman karamel; Minuman karamel dengan
campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso
dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman kunyit asam;
Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk daun kelor;
Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa alpukat (moringa avocado); Minuman serbuk daun kelor organik royal
moringa rasa coklat (moringa chocolate); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger);
Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman serbuk daun kelor organik
royal moringa rasa latte (moringa latte); Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Minuman teh dengan atau tanpa susu;
Minuman teh krisan; Minuman temulawak; Minyak cabe; Miso; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi
dan cokelat); Model; Muesli; Muffin Inggris; Muffins; Nasi; Nasi Antah; Nasi Aron; Nasi Ayam ala Sihlin; Nasi Ayam Bakar Bali;
Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo; Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi
Ayam Betutu; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau; Nasi Ayam Fillet Crispy; Nasi Ayam
Geprek; Nasi Ayam Geprek Cabe Hijau; Nasi Ayam Geprek Keju; Nasi Ayam Geprek Sambal Matah; Nasi Ayam Goreng
Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng Kuning; Nasi Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam Goreng Mentega; Nasi Ayam Isi Buluh;
Nasi Ayam Kailo; Nasi Ayam Kalasan; Nasi Ayam Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi Ayam Kecap; Nasi Ayam Kecombrang;
Nasi Ayam Kemangi; Nasi Ayam Krispi; Nasi Ayam Lada Hitam; Nasi Ayam Paniki; Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Penyet;
Nasi Ayam Pop; Nasi Ayam Rica Rica; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang; Nasi Ayam
Tuturuga; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi
salted egg); Nasi Ayam crispy original (Ayam goreng tepung original); Nasi BBQ Saus Jawa; Nasi Bakar Ayam; Nasi Balap
Puyung; Nasi Begana; Nasi Bekepor; Nasi Berkat; Nasi Bola Tuna; Nasi Burung Puyuh; Nasi Cakalang Cabai Hijau; Nasi
Cakalang Rica Rica; Nasi Cakalang Suwir Pedas; Nasi Cakalang Woku; Nasi Cakalang suwir kecombrang; Nasi Campur Bali;

Halaman 567 dari 623

Nasi Cumi Cabe hijau; Nasi Cumi pedas; Nasi Dendeng Balado; Nasi Dendeng Batoko; Nasi Empal Daging; Nasi Gemuk;
Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Bakso Paket Ekonomi; Nasi Goreng Jawa; Nasi Goreng Kampung; Nasi Goreng
Kecombrang; Nasi Goreng Oriental; Nasi Goreng Paket Eksekutif; Nasi Goreng Parahyangan; Nasi Goreng Seafood; Nasi
Goreng Sosis; Nasi Goreng Tek-Tek; Nasi Goreng Teri; Nasi Gulai Nangka; Nasi Ikan Asam Manis; Nasi Ikan Bakar Sambal
Dabu; Nasi Ikan Dabu Dabu; Nasi Ikan Pesmol; Nasi Ikan Saus Padang; Nasi Ikan Uilulia; Nasi Jagung; Nasi Jaha; Nasi
Jhejhen dari Madura; Nasi Jinggo; Nasi Karage; Nasi Kari Ayam; Nasi Kari Sapi; Nasi Katsu; Nasi Kebuli; Nasi Kotaraja; Nasi
Krengseng; Nasi Krengsengan Ayam; Nasi Kresengan Mercon; Nasi Kuning; Nasi Lapola; Nasi Lemak Ayam; Nasi Lemak
Khas Riau; Nasi Lemak Melayu; Nasi Opor Ayam; Nasi Padang; Nasi Pepes Ayam; Nasi Pepes Ayam Bali; Nasi Pepes Ikan;
Nasi Pepes Tahu; Nasi Pepes Tempe; Nasi Pepes Teri; Nasi Rames; Nasi Rames Bali; Nasi Rames Cirebon (Nasi Jamblang);
Nasi Rames Gresik (Nasi Krawu); Nasi Rames Gudek; Nasi Rames Nusantara; Nasi Rames Oriental; Nasi Rames Padang;
Nasi Rames Pekalongan (Nasi Megono); Nasi Rendang Ayam; Nasi Rendang Ayam Kacang Merah; Nasi Rendang Sapi; Nasi
Sambal Goreng Ati Kentang; Nasi Sambal goreng Teri; Nasi Sapi Krengseng Mercon; Nasi Sapi Lada Hitam ; Nasi Sate
Ayam; Nasi Semur Ayam; Nasi Semur Daging Sapi; Nasi Subut; Nasi Telur Balado; Nasi Telur Bumbu Rendang; Nasi Telur
Dadar Padang; Nasi Tepeng; Nasi Teriyaki; Nasi Terong Balado; Nasi Tuna Balado; Nasi Tuna Bumbu Bali; Nasi Tuna Pedas
Kemangi; Nasi Tuna Saus Asam Manis ; Nasi Tuna Woku; Nasi Uduk; Nasi Ulam; Nasi Urap; Nasi Yakiniku; Nasi campuran
dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-polongan (kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari
tumbuhan, bumbu; Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Nasi dalam kemasan; Nasi goreng katsu; Nasi gurih Ayam
penyet; Nasi gurih krengsengan Mercon; Nasi gurih telur balado; Nasi hitam sudah diolah dalam kemasan; Nasi jepang sudah
diolah dalam kemasan; Nasi kepal; Nasi krengsengan mercon; Nasi krengsengan sapi; Nasi lemak; Nasi merah sudah diolah
dalam kemasan; Nasi organik sudah diolah dalam kemasan; Nasi untuk bubur; Nasi, pasta dan mie; Ngohiong (Bumbu);
Nougat kacang; Ocha / teh jepang; Olahan yang terbuat dari gula; Olahan yang terbuat dari sereal; Olesan berbahan dasar
coklat; Olesan kakao; Olesan manis (madu); Onyop; Pacri Nanas; Pai isi daging; Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari
nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Pala Manis; Pala bubuk; Panada; Panettone (roti manis); Pangsit;
Pangsit goreng; Pangsit hot pot; Pangsit ikan; Pangsit telur; Papeda; Pasta; Pasta cabai dalam minyak; Pasta cabe untuk
digunakan sebagai bumbu; Pasta kari hijau; Pasta kari masman; Pasta kari merah; Pasta kue; Pasta yang digabungkan dalam
satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Pasta, saus dari lemak, saus
dan pelapis untuk penyedap makanan; Pastel berisi daging dan sayuran; Pastel daging; Pasung; Pati termasuk pati yang
dimodifikasi untuk makanan; Pembungkus pastry (kue); Pengental Tahu; Pengental untuk tahu; Pengganti Mayones;
Pengganti Saus Tiram; Pengkang; Penguat rasa; Penyedam makan (bumbu); Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk
ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue); Penyedap rasa dan
aroma kopi; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial; Penyedap
rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Pepe (Kue Manis); Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak esensial);
Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Permen; Permen Asam; Permen Jahe; Permen Kristal bening;
Permen Pastilles; Permen Pelega Tenggorokan; Permen cokelat; Permen karet (anggur/wine); Permen kenyal; Permen
pedas; Permen stik; Permen susu; Permen susu dalam bentuk bubuk; Pesak (Sekam Padi); Petatas; Pilus; Pizza (roti); Pizza
beku; Pletek; Popcorn yang diberi perasa; Popcorn yang dilapisi perasa; Pretzels (kue); Produk gula-gula dan kembang gula;
Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami;
Produk kue dan kembang gula; Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan
yang dimasak; Produk untuk bumbu atau penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu,
vinaigrettes, mayones; Produk zat tepung untuk makanan; Produk-produk es krim berbahan dasar kacang kedelai; Produkproduk kakao ; Produk-produk susu; Puding (makanan penutup); Puding Natal; Puding dari telur, susu dan gula; Puding
kering; Puding pencuci mulut instan; Puding semolina; Pulut Nasi; Putu Cangkiri; Quinoa dan sereal yang diolah yang
digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Quinoa
dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Ragi dalam bentuk pil (bukan untuk
pengobatan); Ragi untuk adonan; Rambutan Goreng; Ramuan beraroma untuk makanan; Ravioli; Rempah-rempah terbuat
dari pohon berry; Rempeyek; Risoles; Risoles Ayam; Risoles Daging; Risoles durian mozarella; Roti Buaya; Roti Canai; Roti
Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti
babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kadet; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti
koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti
panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata;
Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti
yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Saffron (rempah-rempah); Sage [bumbu];
Sagon (Kue); Sagu Lempeng; Sagu Woku Komo-Komo; Sagu mutiara; Sahi (Teh); Sambal Andaliman; Sambal Bajak; Sambal
Bakasang; Sambal Balado; Sambal Bali; Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal Colo-Colo; Sambal Geprek; Sambal
Goreng Ati Kentang; Sambal Goreng Kentang Teri; Sambal Hijau; Sambal Ikan Teri; Sambal Kampung; Sambal Lingkung;
Sambal Matah; Sambal Roa; Sambal Rusip; Sambal Terasi; Sambal Tombur; Sambal Tuktuk; Sambal baby cumi; Sambal
bakso; Sambal cabe kering; Sambal cabe kering aneka rasa; Sambal cabe tabur; Sambal cabe tabur aneka rasa; Sambal
cobek; Sambal dari buah-buahan bawang merah; Sambal goreng; Sambal goreng Teri; Sambal pedas manis; Sambal tabur;
Sambal Gledek; Sambal Merah Padang (Sambal); Sambas; Sambel Bajak; Sambel Ijo; Sambel Ikan Asin; Sambel Lumpang;
Sambel Teri Kacang; Sambel Tomat; Sambel penyetan; Sambel tumpang; Sambelingkung; Samosa; Sandwich egg cheese;
Sandwich smoked beef cheese; Sanger; Sasagun; Sashimi Tuna; Saus; Saus (bumbu masak), saus salad; Saus Pico de
Gallo; Saus Pizza; Saus Worcestershire; Saus ayam; Saus cabai pedas (sriracha); Saus celup berbahan dasar coklat; Saus
dalam kemasansauces in a pouch; Saus kacang kedelai; Saus kari kuning asam; Saus kari panang; Saus kental untuk
penambah rasa; Saus pasta panggang; Saus sayuran asam; Saus siap saji; Saus tom-yum; Saus untuk es krim; Saus untuk
memasak [bumbu masak]; Saus untuk pasta dan nasi; Saus untuk tumisan; Savarin; Seblak; Sediaan aromatik untuk es krim;
Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan aromatik untuk makanan; Sediaan aromatik untuk
membuat tisan non-obat; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan karbohidrat untuk makanan; Sediaan hidangan
nasi; Sediaan hidangan pasta; Sediaan karbohidrat untuk makanan; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan pasta;
Sediaan ravioli; Sediaan rempah-rempah; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Sediaan sereal; Sediaan
terbuat dari gandum termasuk serpih-serpih gandum; Sediaan untuk membuat ke dalam saus; Sediaan untuk membuat krim
kocok; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh
dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat saus kaldu; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan;
Seduhan bukan untuk pengobatan; Seduhan dari rempah-rempah; Sengkulun (Kue Tradisional); Serabi Jakarta; Serbat (es
yang dapat dimakan); Serbuk garut Jepang untuk keperluan kuliner; Sereal batangan berprotein tinggi; Sereal yang diolah
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yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran;
Sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Sereh kering (Bumbu); Serpihan sereal;
Sinonggi; Sirup berwarna keemasan; Snack Bar (Makanan); Sokko / Sangkolo; Songkolo Bagadang; Sorbet (es); Soufflé
(makanan penutup); Spageti yang belum dimasak; Spaghetti Meatballs; Spätzle (Pasta); Stik Keju; Sumpia abon; Sumpia
abon sapi; Sumpia ayam; Sumpia udang; Sumpia vegetarian; Sushi; Tablet hisap (tidak mengandung obat); Taffy (gula-gula);
Talam Sagu Bakar; Tape Ketan; Tape Uli (Beras Ketan); Tart treacle (Dessert khas Inggris); Tauco; Teh (bebas kafein)
dengan pemanis tambahan; Teh Ginseng; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan; Teh Oolong; Teh
Tarik; Teh bunga tisane; Teh dan teh herbal; Teh daun kelor; Teh daun sirsat; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh herbal
daun kelor; Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Teh herbal yang mengandung kelor; Teh hijau jepang; Teh hitam
es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh serai; Teh serbuk daun kelor; Teh yang
menggunakan kelor; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain yang memiliki rasa; Temulawak bubuk
(bumbu); Tepung Jawawut; Tepung atau Serbuk dari daun kelor yang dapat diminum atau dimasak menjadi tambahan
makanan; Tepung atau serbuk daun kelor untuk konsumsi; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung
dari daun tanaman kelor untuk makanan; Tepung dari daun tanaman kelor untuk minuman; Tepung gaplek; Tepung gula;
Tepung jagung; Tepung kental buat makanan; Tepung kentucky; Tepung ketan; Tepung panir; Tepung peyek; Tepung tapioka
untuk makanan; Tepung terbuat dari terigu, canola, kedelai, jagung, quinoa, amaranth, spelt dan beras; Tepung untuk
makanan; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Tetu; Thyme kering untuk digunakan sebagai bumbu; Tili Aya; Tinutuan; Tiwul
instan; Tong tjiu pia; Tortila gulung diisi potongan ayam; Trehalosa untuk makanan dan minuman; Trufel coklat; Turkish delight
(gula-gula); Uli (Makanan Dari Beras Ketan); Uli Ketan; Vermiseli pita; Vinaigrettes untuk salad; Wafer (kue); Wafer (pie);
Wafer sundae; Wajik; Wingko; Won ton (pangsit china); Yangko (kue moci); Yoghurt beku; Yogurt Beku; Yogurt beku (es yang
dapat dimakan); Yorkshire (puding); Yutiao; Zat pengikat untuk es konsumsi; Ziti (Makanan khas Amerika); acar jahe [bumbu];
acar manis [bumbu]; adas bintang; adas manis; aditif gluten untuk keperluan kuliner; adonan; adonan biscotti; adonan biscotti
beku; adonan brownies; adonan brownies beku; adonan crepe; adonan empanada; adonan filo; adonan filo pastry; adonan
kue; adonan kue beku; adonan panekuk; adonan pastry yang sudah digulung; adonan pizza; adonan puff pastry (roti); adonan
roti; adonan untuk membuat crepes; adonan wafer; adonan yang dipilin untuk digoreng; adonan yang mengandung larva
serangga; adonan yang mengandung serangga; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; agave nectar
[pemanis alami]; air berperisa yang dibekukan; air garam untuk digunakan dalam koktail; air garam untuk memasak; air laut
untuk memasak; air madu; allspice (lada); almond berlapis cokelat; almond berlapis gula; almond berlapis permen; almond
manis; ampiang ikan; ampiang kerang; ampiang telur ketam; ampiang tinta cumi; ampiang udang; angel-hair (pasta); apel
berlapis permen; apple betty (hidangan penutup); arem-arem; aroma untuk makanan/kue; asam [bumbu]; asam chutney; bagel
multigrain; baguettes [Roti Prancis]; bahan Penstabil krim kocok; bahan dasar kakao untuk produk manisan; bahan makanan
berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi; bahan makanan mengandung cokelat; bahan makanan untuk
adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; bahan pengental untuk makanan; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai;
bahan pengganti gula; bahan pengganti kopi; bahan pengganti marzipan; bahan pengikat sosis; bahan pengikat untuk es krim;
baking cokelat; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan memanggang]; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan
memasak]; bakpao; bakpao isi daging; bakso yang terbuat dari kanji; balok es; balsamic glaze [pemanis alami]; bar energi dan
makanan ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; bar gula-gula; bar muesli; barbari [roti datar]; batang energi berbasis
sereal; batang energi berbasis sereal yang mengandung larva serangga; batang energi berbasis sereal yang mengandung
serangga; batang energi, selain untuk keperluan diet atau medis; batang es buah; batang nougat berlapis cokelat; batangan
berbahan dasar cokelat; batangan es susu; bawang bawang merah; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu;
bawang putih bubuk; bawang putih cincang [sambal]; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih
purée [bumbu]; beras analog; beras analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras
merah; beras plumula untuk makanan; beras putih; beras sekam; bhakri [flatbread]; bibimbap [Hidangan Korea yang terdiri
terutama dari nasi dengan tambahan sayuran dan daging sapi]; bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran dan daging sapi];
bibit gandum untuk makanan manusia; bihun; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; bihun coklat; biji bayam olahan; biji chuang
chia [bumbu]; biji cokelat; biji jali [bumbu]; biji jintan [bumbu]; biji ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; biji
ketumbar, dikeringkan; biji kiwicha olahan; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang
dilapisi cokelat; biji olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biji pala; biji rami untuk keperluan kuliner [bumbu]; biji rami untuk
tujuan kuliner [bumbu]; biji wijen [bumbu]; biji-bijian beku; biji-bijian cannihua olahan; biji-bijian olahan; bindaetteok [Pancake
gaya Korea yang dibuat dengan kacang hijau]; bing [flatbread]; biscuit tipis terbuat dari sereal; biskuit; biskuit asin; biskuit
bawang; biskuit bebas gluten; biskuit buttermilk; biskuit gula; biskuit gurih; biskuit malt; biskuit manis; biskuit marshmallow
berlapis cokelat yang mengandung toffee; biskuit mentega kecil; biskuit rasa keju; biskuit untuk keju; biskuit vegetarian; biskuit
yang tidak manis; biskuit-biskuit; blackstrap molasses [pemanis alami]; blinis; bola keju gembung [camilan jagung]; bola nasi
ketan; bola-bola ubi; bonbons terbuat dari gula; brondong jagung; brownies; buah hancur; buah kering berlapis cokelat; buah
yang dilapisi cokelat; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai
penyedap makanan; bubuk bawang; bubuk bawang putih; bubuk biji perilla untuk keperluan kuliner; bubuk cabai; bubuk cabai
[bumbu]; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk coklat; bubuk
custard; bubuk daun kelor dimakan mengandung kelor; bubuk dimakan mengandung kelor; bubuk kakao instan ; bubuk kari
[rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bubuk kokoa; bubuk kurma
kering [pemanis alami]; bubuk madu mentah kering [pemanis alami]; bubuk mustard [rempah-rempah]; bubuk pengembang;
bubuk ragi; bubuk saus; bubuk soda kue; bubuk stevia kering [pemanis alami]; bubuk teh instan; bubuk untuk membuat es
krim; bubuk untuk menggoreng ayam; bubuk wasabi; bubuk wasabi [lobak Jepang]; bubur; bubur beras untuk keperluan
kuliner; bubur gandum; bubur instan; bubur jagung; bubur manis; bubur nasi; bubur tepung beras; bubur, dengan basis susu,
untuk makanan; bumbu; bumbu berbasis ara kering; bumbu cabai; bumbu dan bumbu; bumbu dan bumbu berbasis kakao
untuk makanan dan minuman; bumbu kacang kedelai [penyedap]; bumbu kari; bumbu makanan terutama terdiri dari saus
tomat dan salsa; bumbu masak; bumbu nasi goreng; bumbu nasi kuning; bumbu olahan [bumbu]; bumbu opor; bumbu pasta;
bumbu pasta kari; bumbu pasta laksa; bumbu pasta nasi ayam; bumbu rawon; bumbu rujak; bumbu sayur asem; bumbu sayur
lodeh; bumbu selain minyak esensial; bumbu semur; bumbu sop; bumbu taco; bumbu taco [bumbu dan rempah-rempah untuk
taco]; bumbu taman, diawetkan [bumbu]; bumbu umami; bumbu yang dioles; bunga atau daun untuk digunakan sebagai
pengganti teh; bunga lawang; bunga rampai; bungkil kacang; bungkus pangsit; burger kalkun [sandwich]; burger kedelai [roti
sandwich]; burger keju [sandwich]; burger sayur [sandwich]; burger vegetarian [sandwich]; burrito; butiran kopi berbentuk
kristal sebagai pemanis; butterscotch; béchamel [saus putih]; cabai kering [bumbu]; cabe jamu (bumbu); cabe lembut dalam
keadaan basah; cake frosting [icing]; cakwe/cakue; callisons [gula-gula]; camilan granola; camilan granola dengan campuran
buah kering dan kacang sebagai makanan ringan; camilan jagung gembung;
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camilan jagung kembung rasa bumbu; camilan jagung rasa keju; camilan muesli; campuran adonan; campuran adonan
tempura; campuran adonan untuk okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; campuran beku; campuran bubuk untuk sediaan
minuman cokelat; campuran bumbu; campuran bumbu kari; campuran bumbu kering untuk rebusan; campuran bumbu untuk
rebusan; campuran cokelat panas; campuran crêpe; campuran custard; campuran donat instan; campuran es krim; campuran
gula-gula instan; campuran isian berbasis roti; campuran kakao; campuran kopi; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi
hitam dengan susu panas; campuran kue; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn;
campuran muffin; campuran panekuk; campuran panekuk instan; campuran pastry; campuran puding instan; campuran puding
pencuci mulut instan; campuran rempah-rempah; campuran remuk; campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk;
campuran roti dalam bentuk pasta; campuran saus; campuran saus [bumbu]; campuran sawi putih dan sawi putih untuk
digunakan sebagai pengganti kopi; campuran untuk membuat serbat [es]; campuran untuk membuat teh; campuran untuk
membuat teh chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha; campuran untuk
sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan saus; cancha
paccho [kernel jagung yang dipanggang]; cancha serrana [kernel jagung yang dipanggang]; cangkir cokelat yang bisa
dimakan; cangkir wafel berlapis cokelat; cangkir wafel yang dapat dimakan; cangkir wafer yang dapat dimakan; cannelloni;
caper; cappuccino; cañihua, diproses; celana; cengkeh (bumbu); cengkeh [rempah-rempah]; chalupa [tortilla jagung]; chapati;
chapati [roti tidak beragi]; chervil, diawetkan; chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula]; chetney bit;
chimichangas [tortilla isi goreng]; chinese stuffed dumplings (gyoza, cooked); chocolate fudge; chow mein [hidangan berbasis
mie]; chow mein mie; chow-chow [bumbu]; chulpi [kernel jagung yang dipanggang]; churros; chutney; chutney (saus) apel;
chutney mangga; chutney mangga [sambal]; chutney tomat hijau; chutneys [bumbu]; cobbler (hidangan) apel; cokelat; cokelat
batangan; cokelat couverture; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan
cokelat; cokelat dengan lobak Jepang; cokelat menyebar mengandung kacang-kacangan; cokelat pahit; cokelat putih; cokelat
tanpa pemanis; cokelat yang mengandung susu; cokelat éclairs; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; coklat; coklat
batangan diisi; coklat bebas susu; coklat berisi ekstrak buah; coklat diisi; coklat hitam; coklat instan; coklat mousses; coklat
panas; coklat pasta; coklat setengah manis; coklat, permen dan hadiah biskuit menghambat; cookie bebas gluten; cookie
berlapis cokelat; cookie yang mengandung serangga; corn curls [camilan jagung kembung rasa rasa]; coulis buah [saus];
couscous [semolina]; crab boil [bumbu]; cream of tartar untuk keperluan kuliner; creme brulee; crepes; crispbread; croissant;
crouton; crumble (hidangan) apel; crumpets; cuka; cuka anggur; cuka apel; cuka arak; cuka balsamik; cuka beras; cuka bir;
cuka blackcurrant; cuka buah; cuka buah Kiwi; cuka buah kiwi; cuka delima; cuka hasil penyulingan; cuka kelapa; cuka kental;
cuka kesemek; cuka kombucha; cuka kurma; cuka malt; cuka palem; cuka putih; cuka rasa; cuka raspberry; cuka sushi; cuka
tebu; cuka tomat; cuka, saus [bumbu]; cuka, saus dan bumbu lainnya; cupcake beku; cupcake cokelat; custard [makanan
penutup panggang]; date nectar [pemanis alami]; daun ketumbar, dikeringkan; daun stevia (pengganti gula); daun teh;
dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi cokelat untuk pohon Natal; dekorasi fondant untuk kue;
dekorasi gula untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk kue; dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; dekorasi marzipan untuk
kue; dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; dessert mousses [gula-gula]; dessert soufflés
(hidangan); dodol garut; donat; dressing salad mengandung krim; dressing untuk salad; dressings for salad (saus); dripper
kopi bubuk sekali pakai, diisi; dulce de leche (hidangan); ekstrak kakao untuk konsumsi manusia; ekstrak kopi; ekstrak malt
digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk minuman; ekstrak
malt untuk digunakan sebagai penyedap makanan; ekstrak malt untuk makanan; ekstrak ragi untuk konsumsi manusia;
ekstrak teh untuk keperluan kuliner; ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak esensial; ekstrak, selain
minyak esensial, untuk membumbui bahan makanan; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman penyedap; empadões
veganos [kue vegan]; empanadas veganas [pai vegan kecil]; enting-enting; enting-enting kacang; es; es agar-agar buah; es
batu; es batu bentuk kotak; es batu bentuk tabung; es buah; es buah yang bisa dimakan; es dalam bentuk bubuk atau butiran;
es gula; es kopi; es krim; es krim berbahan dasar yogurt, es krim sebagai unsur utama; es krim buah; es krim dan produk es
krim; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es krim gateaux; es krim mochi; es
krim soft-serve (hidangan penutup); es krim sundae; es krim susu; es krim tanpa-susu; es krim utamanya terdiri dari yoghurt;
es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; es lilin (popsicle); es makanan; es mambo; es muncul; es podeng; es
putar; es rasa; es sayuran yang dapat dimakan; es serut; es serut dengan kacang merah manis; es susu; es teh; es termasuk
serbat-serbat; es untuk penyegaran; es yang dapat dimakan; es, alami atau buatan; es-es; esens untuk bahan makanan,
kecuali esens eterik dan minyak esensial; esensi kopi; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan selain minyak
esensial; espreso; essens untuk bahan makanan selain untuk minyak esensial; fa gao [kue bolu kukus]; fermentasi untuk
pasta; fettuccine; flapjacks [bar gandum]; flapjacks [kue wajan]; flatbreads; focaccia [roti]; fondant; fondant digulung; fondants
[gula-gula]; fritters (kue) apel; fruktosa untuk keperluan kuliner; fusilli; gandum hancur; gandum malt disiapkan untuk keperluan
kuliner; gandum utuh yang dimasak; gandum yang dihancurkan; gandum yang ditumbuk; gandum, diolah; gandum, diproses;
garam; garam bawang; garam bawang putih; garam beraroma; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam
berikat (garam kotak); garam masala; garam meja dicampur dengan biji wijen; garam seledri; garam untuk memasak; garam
untuk mengawetkan bahan makanan; garam yang bisa dimakan; garam, mustard; gelang permen; gelatin rasa [manis]; gelatin
rasa dan manis; gelato; getuk; gilingan Kasar Bubur Jagung; gimbap [hidangan nasi Korea]; ginseng olahan untuk digunakan
sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; glasir madu treacle untuk ham; glasir untuk
makanan; glukosa untuk keperluan kuliner; gluten gandum kering; gluten yang diolah sebagai bahan makanan; gnocchi
berbahan dasar semolina; gnocchi berbasis tepung; gochugaru [bubuk cabai merah]; gochujang [pasta cabai fermentasi];
granola; granola bar; gula; gula almond; gula anggur; gula aren; gula batu; gula beku; gula berputar (dekorasi kue); gula bit;
gula buah; gula bubuk; gula butterscotch; gula cair; gula demerara; gula gula non-obat; gula gula rasa; gula gula rebus; gula
gula untuk menghias kue; gula jarak; gula jawa; gula karamel; gula kayu manis; gula kelapa; gula kelapa [pemanis alami]; gula
kristal; gula kristal (selain gula-gula); gula kristal putih; gula kristal untuk keperluan kuliner; gula kurma; gula madu herbal; gula
manis rebus; gula maple; gula mentah; gula merah; gula muscovado; gula pasir; gula pastilles (manisan); gula permen karet;
gula rebus; gula tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); gula-gula;
gula-gula bebas gluten; gula-gula dalam bentuk beku; gula-gula dan dekorasi cokelat untuk pohon Natal; gula-gula dengan
menggunakan teh; gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk; gula-gula dingin; gula-gula non obat; gula-gula termasuk
permen karet bukan obat; gula-gula tidak mengandung obat; gula-gula untuk dekorasi pohon Natal; gula-gula untuk makanan;
gulungan kayu manis; gulungan sosis; gulungan sosis segar; gyoza; halvah; ham glasir; hamburger [sandwich]; hardtack
[biskuit]; harissa [bumbu]; havermut; herbal kering untuk keperluan kuliner; hiasan berbahan dasar cokelat atau kakao untuk
keperluan yang berhubungan dengan makanan; hiasan berbahan dasar gula untuk keperluan yang berhubungan dengan
makanan; hiasan kue yang dapat dimakan; hidangan kering beku dengan bahan utama pasta; hidangan pasta; hidangan
penutup puding berbahan dasar nasi; hidangan utama yang terdiri dari pasta atau nasi; hobak-juk [bubur labu]; hot dog
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[sandwich], pai daging; ice cream bars [gula-gula]; icing bukan dari susu; infus [bukan obat]; infus fieldmint; infus herbal; infus
mint; infus peppermint; infus, bukan obat; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; injera [flatbread]; intip
(makanan terbuat dari nasi yang di goreng); irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; isi berbahan dasar coklat, isi
berbahan dasar custard dan icing bukan dari susu; isi bukan dari susu, yaitu, isi berasal dari biji padi-padian; isian kantong
penyaring kopi tetes; jagung giling; jagung panggang; jagung, digiling; jagung, diolah; jagung, dipanggang; jahe [bumbu]; jahe
bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; jambalaya [sajian nasi Creole pedas dengan campuran
ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; jeli buah [gula-gula]; jeotgal [Bumbu Korea yang terbuat dari
makanan laut asin dan fermentasi]; jiaozi [boneka pangsit]; jinten (bumbu); kacang (gula-gula); kacang berlapis cokelat;
kacang berlapis gula [gula-gula]; kacang brazil dilapisi cokelat; kacang dilapisi gula; kacang jeli; kacang macadamia berlapis
cokelat; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kakao yang mengandung kelor; kaki
cokelat; kaldu jamur; kalung permen; kanji dr tepung jagung; kantong teh; kantong teh tanpa obat; kapsul cappuccino, terisi;
kapsul kakao, terisi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kapsul teh, diisi; kapsul yang
mengandung infus herbal; kapulaga (bumbu); kapulaga [bumbu]; karak beras; karamel [permen]; karamel berlapis cokelat;
karamel diisi; karamel keras berlapis gula; kari; kari [rempah-rempah]; kasha; kasutera [kue bolu Jepang]; kayu manis
[rempah-rempah]; kayu manis tanah; kecap; kecap [soy sauce]; kecap dengan tekstur lembut; kecap pedas; kekacauan
[flatbread]; kelor yang mengandung tepung kelor; kemangi, keringkan; kembang gula; kembang gula beku berbahan dasar
almond; kembang gula beku berbahan dasar kacang kedelai; kembang gula beku berbahan dasar kacang mete; kembang
gula beku berbahan dasar kacang polong; kembang gula beku berbahan dasar kelapa; kembang gula beku berbahan dasar
sereal; kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; kemiri (bumbu); keping cokelat;
kepingan kayu alami (panggang) ditambahkan ke anggur untuk meningkatkan rasanya; kerang Taco; kerang kue kering;
keripik [produk sereal]; keripik berbahan dasar biji-bijian; keripik butterscotch; keripik camilan sereal instan; keripik gandum
utuh; keripik jagung; keripik kacang (gula-gula); keripik nasi; keripik permen untuk dipanggang; keripik taco; keripik tipis kering
yang terbuat dari mi goreng; keripik tortilla; keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang; kernel jagung
bakar; kernel jagung yang dibakar; kernel jagung yang dipanggang; kertas nasi yang bisa dimakan; kertas yang bisa dimakan;
kerupuk; kerupuk cumi; kerupuk getas cumi; kerupuk getas ikan; kerupuk getas udang; kerupuk graham; kerupuk ikan;
kerupuk kepiting; kerupuk nasi; kerupuk opak; kerupuk rambak; kerupuk singkong; kerupuk stik cumi; kerupuk stik ikan;
kerupuk telur ketam; kerupuk udang; ketan hitam; ketan putih; ketel jagung [popcorn]; ketumbar (bumbu); ketumbar kering
untuk digunakan sebagai bumbu; ketumbar tanah; kimchijeon [pancake sayuran fermentasi]; kismis berlapis cokelat; kiwicha,
diolah; koji [beras malt fermentasi]; kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat dari rumput laut]; konsentrat sayuran digunakan
untuk bumbu; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet;
kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum
dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krim bavaria;
krim karamel; krim maple; krim-krim coklat; krimer yang tidak mengandung susu untuk kopi; kue adonan goreng; kue almond;
kue balok; kue basah; kue bebas gluten; kue beku; kue beras; kue beras [kukus dan dibungkus daun]; kue bola; kue bolu; kue
buah; kue bubuk; kue bulan; kue cokelat; kue coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue frosting; kue gambang; kue
gandum; kue geplak; kue gulung telur; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang; kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir
(cipiran); kue keju; kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue krim; kue lapis talas bogor;
kue lekker; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue pang-pang; kue pastry;
kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue serabi; kue sereal; kue stik bawang;
kue sus; kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue tar lemon; kue tar lezat;
kue tar raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat; kue widaran /
bidaran; kue yang dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang mengandung serangga; kue yogurt beku; kue,
biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis (kue kering); kukis coklat dari tepung keto; kulit cokelat mengandung
biji kopi bubuk; kulit kerak tart; kulit kue; kulit pai meringue; kulit pasta; kulit pastry puff (roti); kulit pie; kulit tart; kulit tortilla;
kunyit untuk makanan; kupu-kupu; kwetiau; lada; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); lasagna; lem lebah; lem yang dapat
dimakan untuk dekorasi gula-gula; lembar pasta untuk lasagna atau cannelloni; lemon serbat [gula-gula]; lemper ayam;
liquorice [gula-gula]; lo mein (hidangan); lobak pedas; lokio, diawetkan; lokio, keringkan; lolipop [gula-gula]; lomper [roti pipih
berbasis kentang]; lumpia; lumpia pisang; madu; madu Manuka; madu campuran; madu chancaca; madu herbal; madu
mentah [pemanis alami]; madu mongso; madu mustard; madu untuk makanan dan minuman; madu, madu sirup; makan
gandum; makan mustard; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan; makan siang dalam
kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi,
dengan tambahan tempura daging, tempura makanan laut, tempura telur, tempura sayuran atau tempura jamur; makan siang
dalam kotak yang utamanya terdiri dari nasi; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari pasta; makan siang dalam
kotak yang utamanya terdiri dari sushi; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan
atau sayuran; makan siang siap saji dalam kotak berbasis tempura; makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian; makanan
batang berenergi berbahan dasar cokelat; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan batang bernutrisi yang
berbasis gandum; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan
berbahan dasar oat; makanan berbahan dasar tepung (SEMPOL); makanan dari jagung; makanan disiapkan terutama terdiri
dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji dalam bentuk pizza; makanan gurih siap saji di kelas ini terutama terdiri dari
pasta atau nasi; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat
makanan lain; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal;
makanan pencuci mulut dan gula-gula dingin dan beku; makanan pencuci mulut gaya China, yaitu, bubur dengan delapan
bahan (yang termasuk kacang, beras, kacang merah, longan yang dikeringkan, kacang hijau, dan lain-lain); makanan
pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar sereal dalam
bentuk batangan (non-medis); makanan penutup beku; makanan penutup beku yang terbuat dari air, pemanis, dan sirup buah
atau perasa lainnya; makanan penutup berbahan dasar kacang; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup
berbasis custard; makanan penutup cokelat; makanan penutup dari es; makanan penutup dengan rasa karamel; makanan
penutup dengan rasa kopi; makanan penutup es krim; makanan penutup gelatin rasa [manis]; makanan penutup gelatin rasa
dan manis; makanan penutup muesli; makanan penutup vanila; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan
berbahan dasar biji probiotik; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik;
makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar gandum (makanan batang); makanan ringan
berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kakao; makanan
ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; makanan ringan berbahan dasar mie;
makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi; makanan ringan berbahan
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dasar pati yucca diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar sereal bebas gluten;
makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar
tepung kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar multigrain yang
larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; makanan ringan berbasis jagung; makanan
ringan berbasis sereal; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati;
makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi; makanan ringan yang terutama terdiri dari biji-bijian;
makanan siap dimakan, berupa potongan makanan dari bahan sereal; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan
siap saji berbahan dasar mie; makanan siap saji dingin; makanan siap saji kering; makanan siap saji terutama terdiri dari
sereal dan biji-bijian; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar cokelat; makanan yang dipanggang;
makaroni; makaroni [kue kering]; makaroni dan keju; makaroni dengan keju; makaroni keju; makaroni salad; malt untuk
konsumsi manusia; maltosa; maltosa untuk makanan; mandu [Bakpao ala Korea]; mangkuk tortilla yang bisa dimakan;
mangkuk wafel berlapis cokelat; mangkuk wafel yang dapat dimakan; mangkuk wafer yang dapat dimakan; manisan terbuat
dari minyak wijen; maple spreads (mentega); marinades (cairan yang memberikan rasa asin); marning jagung; marsmalow;
marzipan; matzo [roti tak beragi]; maté (minuman infused); mayones; membalikkan gula; membeku; menir untuk makanan
manusia; mentega maple; merica; merica (bumbu); meringues (kue); mi dari tepung beras; microwave popcorn; mie Cina; mie
ayam; mie bebas gluten; mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie gandum; mie goreng; mie instan; mie instan Cina; mie
kacang; mie kacang pati; mie kelor berwarna hijau; mie kering; mie kering bahan pengganti kopi; mie ramen; mie sayur; mie
soba; mie soba instan; mie somen; mie telur; mie tepung; mie udon; mie udon instan; mie yang mengandung kelor; mie yang
mengandung larva serangga; mie yang mengandung serangga; mie yang terbuat dari tanaman kelor; mie, dimasak atau tidak
dimasak; mille-feuilles (kue); mint untuk permen; mint, dikeringkan; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan
dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat;
minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan
dasar gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar
karamel; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman
berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman
berbahan dasar sereal [pengganti makanan cair]; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan
beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan
toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan
dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis chamomile; minuman berbasis
kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu;
minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan
dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi;
minuman es berbahan dasar teh; minuman herbal alang-alang; minuman herbal yang diseduh dari dedaunan pohon mate;
minuman jahe merah dengan atau tanpa susu; minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah
menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kakao
dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi
espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan
air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman serbuk berbahan dasar
rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman wedang jahe;
minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat
dari kopi; minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang
terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minumanminuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minuman-minuman
berperisa cokelat; minyak cabai untuk digunakan sebagai bumbu atau bumbu; minyak kopi; mirror icing [mirror glaze] (sejenis
kue); misoa; mitsumame [Makanan penutup Jepang yang terdiri dari agar-agar, adzuki rebus dan buah-buahan dengan sirup];
mizo-yokan-no-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; mizu-yokan-no-moto [Makanan Jepang
terbuat dari sweet adzuki bean jelly]; moca; molase delima; molase untuk makanan; moster; msg (penyedap rasa); muesli
instan; mugi-cha [teh barley panggang]; mukhwas [permen untuk menyegarkan nafas]; nachos [keripik tortilla]; napas yang
menyegarkan; nasi babat; nasi bakar; nasi bebek; nasi gembung; nasi goreng; nasi gulai /gule; nasi instan; nasi kotak; nasi
kuning; nasi rawon; nasi tumpeng; nasi yang diperkaya; nasi, dimasak atau tidak dimasak; nasi/lontong kikil; nerikiri [gula-gula
tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung selai kacang manis]; nonpareils (permen);
nougat; nougat bar; nurungji [kerak nasi hangus]; okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; olahan (sayuran) untuk digunakan
sebagai pengganti kopi; olahan berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat minuman; olesan berbahan dasar cokelat;
olesan berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa kacang ; olesan berbahan dasar cokelat juga mengandung kacang; olesan
serbat [gula-gula]; onigiri [bola nasi]; oolong dengan bunga osmanthus; orecchiette (pasta); oregano, dikeringkan; oyaki
dengan menggunakan teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; paella (Hidangan Soanyol); pai; pai apel; pai aprikot;
pai ayam; pai babi; pai beku; pai berbasis serangga; pai berbasis serangga larva; pai blueberry; pai buah; pai ceri; pai daging;
pai daging cincang; pai daging unggas dan daging buruan; pai game; pai gurih; pai labu; pai lemon meringue; pai persik; pai
raspberry; pai sayur; pai segar; pai stroberi; pai telur; pai yogurt beku; pajeon [Panekuk gaya Korea yang dibuat dengan
bawang hijau]; pajeon [panekuk bawang hijau]; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pala; pala (bumbu); pan
masala [sebagai permen untuk menyegarkan nafas]; pancake; pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; panekuk;
panekuk soba; panekuk tipis; panekuk yang bisa dimakan; panekuk yang dipanggang; pangsit China yang diisi; pangsit Cina
dengan isian (Shumai, dimasak); pangsit beku; pangsit berbasis tepung; pangsit cumi-cumi; pangsit daging kukus [shaomai];
pangsit diisi dengan daging babi cincang [gyoza]; pangsit gurita [takoyaki]; pangsit ubi jalar beku; pangsit udang; pangsit yang
diisi; pangsit yang mengandung larva serangga; panili; panna cotta (hidangan penutup); papadum (roti renyah pipih);
pappardelle (pasta); paprika [bumbu]; paprika bubuk; parfait dengan menggunakan teh; parfait dengan menggunakan teh hijau
bubuk; parfaits (hidangan penutup); pasta almond; pasta asam jawa; pasta bawang putih [sambal]; pasta bebas gluten; pasta
cokelat; pasta gandum; pasta jahe [bumbu]; pasta kacang berbumbu digunakan sebagai bumbu; pasta kacang cabai pedas;
pasta kacang kedelai [bumbu]; pasta kacang miso; pasta kari; pasta kering; pasta kering dengan truffle; pasta penuh; pasta
penyedap pandan; pasta permen [kembang gula]; pasta sayur [saus]; pasta segar; pasta segar dengan truffle; pasta soba;
pasta telur; pasta untuk sup; pasta wasabi; pasta yang mengandung larva serangga; pasta yang mengandung serangga;
pasta, dimasak atau tidak dimasak; pastel; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; pastilles gula berbusa; pati konjak; pati
singkong untuk keperluan kuliner; pati singkong untuk makanan; pati ubi jalar untuk keperluan kuliner; pati ubi jalar untuk
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makanan; pati untuk makanan; pati untuk makanan dan minuman; patjuk [bubur kacang merah]; peach cobbler (kue); pearl
barley (biji gandum); pecan logs (permen); pelapis berbumbu; pelmeni [pangsit diisi dengan daging]; pelunak daging untuk
keperluan rumah tangga; pemanis alami; pemanis menjadi pengganti gula; pemanis rendah kalori; pemanis-pemanis coklat;
pembungkus pangsit (china); pembungkus sandwich; pengganti cokelat; pengganti es krim; pengganti kopi berbahan dasar
chicory; penne (pasta); penyedap kopi; penyedap makanan, selain minyak esensial; penyedap rasa; penyedap rasa dan
aroma untuk makanan selain untuk minyak esensial; perasa almond, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa
almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa almond, selain minyak esensial, untuk minuman;
perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa buah, selain minyak esensial, untuk bahan makanan;
perasa buah, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa kopi;
perasa lemon, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk makanan atau
minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim;
perasa pandan untuk keperluan kuliner; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa teh untuk
makanan atau minuman; perasa untuk minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk bahan makanan; perasa vanila
untuk keperluan kuliner; perasa vanila untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk minuman; perasa, selain minyak
esensial, untuk keju; perasa, selain minyak esensial, untuk kue; perasa, selain minyak esensial, untuk mentega; perasa, selain
minyak esensial, untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk sup; perekat yang dapat dimakan untuk dekorasi gulagula; permen; permen [gula-gula]; permen batangan; permen bebas gula; permen berbasis pati; permen bergetah; permen
buah jelly; permen buah yang lembut; permen butterscotch; permen cokelat yang mengandung pralin ; permen
cokelat yang memiliki rasa pralin; permen coklat; permen ginseng; permen ginseng merah; permen gula rebus; permen gula
tanpa obat; permen jagung; permen kacang lokus; permen kapas; permen karet; permen karet [gula-gula]; permen karet
bebas gula [gula-gula]; permen karet kunyah; permen karet kunyah bukan untuk keperluan medis; permen karet kunyah untuk
menyegarkan nafas; permen karet tanpa obat; permen mint untuk menyegarkan nafas; permen nougat; permen peppermint;
permen permen; permen rasa buah-buahan; permen rasa kopi.; permen rasa mint; permen rebus; permen susu; permen
tongkat; permen yang dibuat dengan karamel; permen yang diperkaya kalsium; permen yang terbuat dari cokelat; permen
yogurt beku; persiapan aromatik untuk makanan, bukan dari minyak esensial; persiapan kue yang mengandung larva
serangga; persiapan kue yang mengandung serangga; persiapan sereal; pesto [saus]; peterseli, kering; petir; petis; petits
fours [kue]; pia kacang; piadina [roti datar]; picarones [donat]; piccalilli (acar); pie Eskimo; pie kemiri; pilus; pinggiran pizza;
pizza; pizza segar; pod cappuccino, diisi; polenta (hidangan Italia); polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong
kopi, terisi; polong teh, diisi; popcorn berlapis karamel; popcorn berlapis permen; popcorn dan makanan ringan berbahan
dasar jagung; popcorn mengkilap; popcorn olahan; poppadums (hidangan India); potongan gula kristal [gula-gula]; potongan
kecil nanas; potongan-potongan kecil pisang; pralin terbuat dari cokelat; pralin terbuat dari cokelat cokelat dengan rasa mint di
tengahnya; praline (permen); prem chutney (saus); pretzel [roti berbentuk simpul]; pretzel berlapis cokelat; pretzel berlapis
yogurt [gula-gula]; produk cokelat; produk makanan yang mengandung terutama tepung; produk makanan yang terdiri dari
sereal; produk nasi untuk makanan; produk sereal bebas gluten; produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk kopi;
produk-produk roti untuk makanan; propolis [lem lebah] untuk makanan manusia; propolis*; puding; puding beku; puding
beras; puding kembang tahu; puding penutup; puding pisang; puding roti; puding tahu; puding yang dipanggang; puff krim; puff
pastry (roti); pulau terapung; puree pisang [pemanis alami]; quesadillas [roti isi]; quiches (roti); quinoa yang diproses; quinoa,
diolah; ragi; ragi pembuat bir untuk dipanggang; ragi untuk keperluan kuliner; ragi*; ragi, baking powder; rakik; ramen
[hidangan berbasis mie Jepang]; ramuan taman diawetkan untuk digunakan sebagai bumbu; remah; remah roti; rempahrempah; rempah-rempah bubuk; rempah-rempah kari; rempah-rempah kue; rempah-rempah yang mengandung kelor;
rengginang; rengginang dari tulang ikan; rhubarb crumble (hidangan); rhubarb pies (roti pai); rhubarb tart; rigatoni; risol; risoles
pisang; risotto; rocoto paste [bumbu]; rosemary, yang dikeringkan; roti [roti tidak beragi]; roti bagel; roti bakar; roti bawang; roti
bebas gluten; roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti bir; roti buah; roti bun; roti bun
carbomado; roti bun krim; roti bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti
dan roti bun; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas
gluten; roti jahe; roti kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti kukus; roti multigrain; roti naan; roti nasi; roti oriental; roti
panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; roti pita; roti rendah garam;
roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; royal jelly
*; royal jelly untuk makanan manusia, bukan untuk keperluan medis; rugelach [kue kering]; rum pasta; rumput laut [bumbu];
rumput laut untuk digunakan sebagai bumbu; rusks; sage, kering; sagu; salad nasi; salad pasta; salsa; sambal; sambal
kacang; sambal pedas; sambel; sambel ebi; sambel ikan teri; sambel pecel; sambelingkung; sandwich burger daging sapi;
sandwich es krim; sandwich hot dog; sandwich ikan; sansho powder [bumbu lada Jepang]; saos; saos sari tape untuk
masakan; saos tomat; saus; saus [bumbu]; saus [yang dapat dimakan] [bumbu]; saus aioli; saus apel [bumbu]; saus asam
manis; saus barbekyu; saus barbekyu maple; saus berbasis bawang putih; saus berbasis tomat; saus brengsek; saus bumbu;
saus cabai; saus cabai pedas; saus chimichurri; saus cokelat; saus coklat; saus cranberry [bumbu]; saus daging; saus
dibumbui dengan kacang; saus gurih; saus gurih digunakan sebagai bumbu; saus horseradish; saus ikan; saus jamur; saus
kalengan; saus karamel; saus kari; saus kari organik; saus lada; saus madu mustard; saus maple; saus maple (salad); saus
marinara; saus mustard; saus mustard madu; saus pasta; saus pedas berbumbu; saus rocoto [sambal]; saus salad; saus sate;
saus sayap ayam; saus spaghetti; saus steak; saus tartar; saus teriyaki; saus terkonsentrasi; saus tiram [sambal]; saus tomat;
saus untuk ayam; saus untuk daging; saus untuk es krim; saus untuk ikan; saus untuk nasi; saus wasabi; saus yang
mengandung kacang; sawi putih [pengganti kopi]; sayatan madu untuk ham; sedap [bumbu]; sediaan Makanan dari Padipadian; sediaan aromatik untuk membuat infus tanpa obat; sediaan aromatik untuk permen; sediaan berbahan dasar kakao;
sediaan berbahan dasar kopi; sediaan krim kocok yang kental; sediaan lobak [bumbu]; sediaan makanan ringan terbuat dari
sereal; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman;
sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan
berbahan dasar makanan karbohidrat; sediaan-sediaan berbahan dasar sereal; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan
dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; selai cokelat untuk digunakan pada roti; semolina; senbei [kerupuk nasi];
serbat [es]; serbat [gula-gula]; sereal bar; sereal bar protein tinggi; sereal berbentuk butiran; sereal bubuk; sereal dan biji-bijian
olahan; sereal disiapkan untuk konsumsi manusia; sereal gandum; sereal jagung; sereal siap saji; sereal untuk sarapan;
sereal, diproses; serpihan Oat; sherbet fountains (permen); sherry trifle; shortbread biskuit; shortbread tart shells (kue);
shortcrust pastry (kue); sirup (pati) untuk keperluan kuliner; sirup (sejenis maple sirup); sirup (sirup kental); sirup (treacle);
sirup agave [pemanis alami]; sirup beras merah [pemanis alami]; sirup cokelat; sirup jagung untuk keperluan kuliner; sirup
kurma [pemanis alami]; sirup maple; sirup maple [pemanis alami]; sirup maple bebas gula; sirup maple dehidrasi dalam bentuk
butiran; sirup maple organik; sirup molase untuk keperluan kuliner; sirup panekuk; sirup pati bubuk untuk makanan dan
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minuman; sirup pati untuk makanan dan minuman; sirup topping maple; sirup untuk topping; sistik ubi ungu; slondok; snack
bar berbasis granola; snack bar berbasis muesli; sofa; sohun; songpyeon [kue beras berbentuk setengah bulan dengan isian
manis atau semi-manis]; sopapillas [kue kering goreng]; sorbet (es); sorbet [es]; sorgum, diolah; sosis yang dibungkus adonan;
souffle berbasis custard; souffle coklat; sourdough (roti); spageti dengan bakso; spaghetti; spaghetti bolognese; spaghetti
kalengan dalam saus tomat; spearmint untuk air infused; spiced cookies (kue kering); sponge fingers [biskuit]; stevia [pemanis
alami]; stick cumi (kerupuk); stick kerang (kerupuk); stick liquorice [gula-gula]; stik balado; stik dari tulang ikan; stik roti; sujebi
[hidangan yang dimasak terdiri dari serpihan adonan dengan kaldu]; surabi bandung; sushi futomaki; sushi hosomaki; sushi
maki; sushi nigiri; sushi norimaki; sushi temaki; sushi uramaki; susu malt menjadi perasa untuk minuman; sweetmeats
[permen]; tabbouleh (Salad); tablet hisap tanpa obat [gula-gula]; tablet madu herbal [permen]; taburan cokelat untuk menghias
kue; taburan gula (sprinkes); taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; taburan maple butiran; taburan praline untuk
digunakan pada es krim; taburan untuk menghias kue; taco (Hidangan khas Mexico); tagliatelle (Pasta Itali); taiyaki [kue
berbentuk ikan Jepang dengan berbagai isian]; takoyaki; tamale (Makanan khas Amerika Tengah); tambalan berbasis cokelat
untuk kue dan pai; tambalan berbasis custard untuk kue dan pai; tapioca pearls (isian untuk minuman boba); tapioka; tapioka
dan sagu; tapioka untuk makanan; tart aprikot; tart pear; tarte tatin (Hidangan berbahan dasar apel); tarwi (tanaman), diolah;
teff (rumput), diolah; teh; teh (bukan untuk keperluan medis); teh abu-abu earl; teh acanthopanax; teh atau kakao; teh barley;
teh barley yang dipanggang; teh bebas kafein; teh beraroma; teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai;
teh coca; teh dengan aroma bibit gandum; teh dingin; teh ekor kuda, selain untuk penggunaan obat; teh fieldmint; teh ginseng
merah; teh goji berry; teh herbal yang menggunakan kantong teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk
penggunaan obat; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh
kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh lengkeng; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh
pelangsing; teh peppermint; teh putih; teh rooibos; teh rosella; teh rosemary; teh rumput hijau; teh sage; teh sitrun; teh
spearmint; teh susu; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh
yang ditambahkan dengan berbagai aroma; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; teh
yang terbuat dari rumput laut; telur cokelat; tempel jahe untuk digunakan sebagai bumbu; tempura yang diletakkan di atas nasi
yang disajikan dalam mangkuk; temuan; tepung; tepung Hunkwe; tepung adlay; tepung arrowroot; tepung atau bubuk untuk
gula-gula; tepung bebas gluten; tepung beras; tepung berbasis larva serangga; tepung berbasis serangga; tepung bumbu;
tepung cannihua; tepung coca; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti,
adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; tepung gandum;
tepung gandum yang dipanggang; tepung hasil dari produksi penggilingan; tepung jagung; tepung jagung untuk keperluan
kuliner; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung kedelai; tepung kelapa untuk konsumsi
manusia; tepung kentang; tepung kentang *; tepung kentang untuk keperluan kuliner; tepung kentang untuk makanan; tepung
kiwicha; tepung kuat (dari gandum keras); tepung kue; tepung maca; tepung oca; tepung quinoa; tepung roti; tepung roti
coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung sagu; tepung serbaguna; tepung sereal; tepung soba; tepung tanpa rasa;
tepung tapioka; tepung tapioka*; tepung tarwi; tepung tempura; tepung terigu; tepung untuk makanan dan minuman; tepung
yang bisa dimakan; tepung yang mengembang sendiri; tepung*; terasi; tetes buah [gula-gula]; thyme, dikeringkan; timus beku;
tiramisu; toffee (gula-gula); toffees (gula-gula); tongkat jeli buah; tongkat kayu manis; topokki [hidangan yang dimasak
terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta cabai yang difermentasi]; topping cokelat; topping cokelat yang dapat
dimakan; topping coklat; topping makanan penutup, kecuali topping kocok dengan bahan dasar susu dan topping kacang;
topping marshmallow; tortellini; tortilla; tortilla untuk campuran fajitas; tostadas (makanan khas Mexico); trifle (Hidangan
penutup/dessert); tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu khas Korea]; tukang sepatu buah; tukang sepatu
ceri; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian gula); untir-untir
dari tulang ikan; vanili; vanilla bubuk (Bumbu); vanilla pods (bumbu); vanillin [pengganti vanila]; vareniki [Pangsit dari eropa
Timur]; wafel; wafel diisi; wafer; wafer es krim; wafer gulung [cookies]; waffel; wasabi siap saji; yaksik [hidangan Korea yang
utamanya terdiri dari nasi manis dengan tambahan kacang dan jujub]; yoghurt beku (es permen); yogurt beku [es gula];
yohkan [batangan pasta jeli manis]; yuca (crackers); yule log (kue tradisional); za'atar (bumbu); zat pengikat berbasis pati
untuk es krim; zephyr [gula-gula]===
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nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Busa (kosmetik)
[Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik); Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing
(kosmetik ); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter bubuk
(kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik fungsional;
Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek
(kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan
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[Cream-body scrub] kosmetik; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Losion pelembab
(kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk
dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering
(kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk
tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab
(kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Penyeka sekali pakai
yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Pewangi badan
(kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu
permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun pengelupasan untuk keperluan
kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan
kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun
mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum
Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Susu
pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; astringen
untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma
[pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar
bedak (kosmetik); emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik);
handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik;
kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapur untuk penggunaan
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kit kosmetik; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan
make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan
kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara,
pembersih make-up; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim
untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk
penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur
kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar
untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik;
mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
overlay memahat kuku [kosmetik]; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; pasta
wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pembersih tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan
rambut untuk keperluan kosmetik; pensil mata kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; perekat untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan
kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk
keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku
[kosmetik]; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun
lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pradibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak
mengandung obat-obatan]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat;
sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar
matahari; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk
keperluan kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan rambut
tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi
noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan-sediaan mencuci
tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan
pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum
tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); susu almond untuk keperluan kosmetik; tas
organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater)
terutama untuk TV definisi tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu
kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
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diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion
rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040655
: 16/06/2021 17:47:41
:
: TOMMY HARYANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Permata Hijau 3 No. 31, RT.003 RW.011, Kel/Desa Bancarkembar, Kec.
Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Jawa
Tengah
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, hitam, putih
: 19
: ===Pipa HDPE (High density polyethylene); Pipa PP (polypropylene); Pipa PPR (PolyPropylene Random); Pipa PVC (Polivinil
klorida); Pipa Plastik; Pipa pembuangan bukan dari logam; Pipa talang bukan dari logam; Pipa tekanan atas bukan dari logam;
Pipa yang terbuat dari plastik hdpe + hydrocarbon barrier khusus (zat aditif) yang diperkuat dengan pita benang aramid dan
digunakan untuk menyalurkan cairan dan gas alam bertekanan tinggi; Talang air; Talang air non logam; katup air-pipa, bukan
dari logam atau plastik; pipa air, bukan dari logam; pipa bercabang, bukan dari logam; pipa beton; pipa dan saluran tanah liat;
pipa dan saluran terra cotta; pipa drain keramik; pipa drainase, bukan dari logam; pipa kayu untuk bangunan; pipa plastik
untuk keperluan pipa ledeng; pipa saluran yang terbuat dari beton, gerabah atau batu pasir; pipa saluran, bukan dari logam;
pipa selokan, bukan dari logam; pipa semen mortar; sambungan pipa non logam; talang bukan dari logam; talang kotak bukan
dari logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040656
: 16/06/2021 17:48:20
:
: PT. Java Books Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN RAWA GELAM IV NOMOR 9. KEL. JATINEGARA - KEC. CAKUNG, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BOOKAZINE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 16
: ===Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis;
Peta; buku petunjuk untuk tujuan pengajaran; kartu pos; majalah cetak di bidang pariwisata===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040657
: 16/06/2021 17:57:06
:
: PT. Java Books Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN RAWA GELAM IV NOMOR 9. KEL. JATINEGARA - KEC. CAKUNG, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PERIPLUS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 16
: ===Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis;

740
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Peta; buku petunjuk untuk tujuan pengajaran; kartu pos; majalah cetak di bidang pariwisata===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040658
: 16/06/2021 18:02:51
:
: Wells Fargo & Company

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 90 South 7th Street,
Minneapolis, MN, 55402
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih oranye
: 36
: ===Asuransi; Jasa manajemen keuangan; Jasa perbankan; Layanan pemrosesan transakti kartu kredit dan kartu debit;
Perbankan online; broker hipotek; evaluasi keuangan untuk keperluan asuransi; jasa investasi keuangan di bidang sekuritas,
reksadana dan manajemen portofolio; jasa manajemen trust; jasa pinjaman konsumen; kartu kredit, kartu debit dan layanan
pemrosesan transaksi cek elektronik; konsultasi investasi, broker dan layanan manajemen; konsultasi keuangan; konsultasi
kredit; layanan informasi valuta asing; layanan kartu kredit dan kartu debit; layanan manajemen kas; layanan pembayaran
elektronik yang melibatkan pemrosesan elektronik dan pengiriman data pembayaran tagihan berikutnya; layanan pembayaran
tagihan; layanan pemrosesan pembayaran; layanan pendebetan hutang dagang; layanan transaksi pertukaran valuta asing;
manajemen Investasi; manajemen keuangan; manajemen portofolio keuangan; memberikan informasi perbankan;
pembiayaan pinjaman; pembiayaan sewa; pemrosesan elektronik dari kartu kredit, kartu debit, transfer dana elektronik,
layanan kliring, cek elektronik, dan pembayaran elektronik; pemrosesan pembayaran pajak; penerbitan nilai tersimpan dalam
kartu; penerbitan letter of credit; perbankan hipotek; perbankan hipotek, layanan pinjaman dan broker; pertukaran mata uang
asing; pialang investasi; pinjaman hipotek; pinjaman komersial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040659
: 16/06/2021 18:04:55
:
: Wells Fargo & Company

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 90 South 7th Street,
Minneapolis, MN, 55402
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih oranye
: 35
: ===Menyediakan informasi bisnis; administrasi penggajian bisnis untuk orang lain; administrasi, penagihan, dan rekonsiliasi
akun atas nama orang lain; jasa akuntansi yang berkaitan dengan piutang dagang; jasa informasi bisnis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040660
: 16/06/2021 18:05:06
:
: IRMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TAMAN RESORT MEDITERANIA BLOK Z-1/16, KAPUK MUARA, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NORDIQUE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: HITAM, BIRU MUDA
: 5

740

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===kolagen untuk keperluan medis; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen minuman kolagen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021040661
: 16/06/2021 18:06:18
:
: I Wayan Sidhiarta Astawa

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Banjar Luwus, Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, 82191
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BliWayan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah; Putih; Hitam; dan Kuning
: 43
: ===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan
minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa klub malam; Jasa perkemahan [pondok untuk berlibur];
Jasa vila; Kafe kopi; Layanan kafe; jasa biro akomodasi; menyediakan fasilitas perkemahan; rumah makan; tempat pizza;
warung kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040662
: 16/06/2021 18:10:23
:
: IRMAN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TAMAN RESORT MEDITERANIA BLOK Z-1/16, KAPUK MUARA, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NORDIQUE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, BIRU MUDA
: 32
: ===Jus buah-buahan bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Jus sari buah-buahan; Minuman buah-buahan dan jus buahbuahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan
minuman buah; air aerasi dengan aroma jus buah-buahan; air yang dimurnikan dengan aroma jus buah-buahan; serbuk
digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; smoothies [minuman buah-buahan non alkohol]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040663
: 16/06/2021 18:10:50
:
: PT. Java Books Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN RAWA GELAM IV NOMOR 9. KEL. JATINEGARA - KEC. CAKUNG, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PERIPLUS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 18
: ===Ransel, tas carry all dan tas perjalanan; dompet travel [tas]; tas barang-barang perlengkapan untuk bepergian (travel)
dijual kosong; tas garmen untuk perjalanan; tas perjalanan; tas travel; tas travel dengan pesawat terbang; tas travel terbuat
dari bahan plastik===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040664
: 16/06/2021 18:15:26
:
: PT. Java Books Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN RAWA GELAM IV NOMOR 9. KEL. JATINEGARA - KEC. CAKUNG, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PERIPLUS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 20
: ===Bantal untuk leher [bukan bantal untuk keperluan medis atau keperluan bedah]; bantal dukungan leher tiup; bantal leher;
bantal penopang/penyangga yang melingkari leher [bukan bantal untuk keperluan medis atau keperluan bedah]; bantal
penyangga leher===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021040665
: 16/06/2021 18:20:13
:
: ADITYA FANI ARTHA

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GEROBAK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah; Putih; Kuning; Hitam
: 43
: ===Warung makan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; warung makan tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040666
: 16/06/2021 18:21:25
:
: FERA MUZDALIFA

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: inibaru
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink; Putih
: 25
: ===Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal,
sarung tangan, pakaian renang; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek
atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi
(caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh
pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala;
Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas
kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus,
rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan;
Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai
pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam,
pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga,

740

740

740

540 Etiket

Jl. Pandanaran No. 294, RT. 006, RW. 002, Kel/Desa Banaran, Kec. Boyolali, Kab.
Boyolali, Prov. Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, 57313

540 Etiket

Jl. Pandanaran No. 294, RT. 006, RW. 002, Kel/Desa Banaran, Kec. Boyolali, Kab.
Boyolali, Prov. Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, 57313
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dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet
pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan,
pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan,
kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim
dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana
panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur;
Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari
kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana
pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju
tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini,
tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian,
yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt,
pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong,
kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama,
baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan,
kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat
pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet
suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi,
sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala
dengan tambahan rambut palsu (wigs); barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; pakaian, alas
kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan
pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki
panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian,
yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian
dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040667
: 16/06/2021 18:21:52
:
: CHANDRA AMIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kembang Sepatu No.21, Rt.011 Rw.001, Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Ang Jason S.E.,
: Jalan Angke Jaya 7 No 22 Rt/012 Rw/005 Angke

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAXSELL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning, hitam
: 9
: ===Alat ukur berbentuk huruf T untuk mengukur; Alat ukur berbentuk siku atau kotak untuk mengukur; Alat untuk mengukur

740

potensi air tanah dan suhu tanah secara bersamaan (Soil Water Potential Locator); Bank Daya (Pengisi daya Baterai); Baterai;
Baterai lithium polimer (Li-Po); Baterai untuk peralatan konstruksi; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; Layar
OLED; Lensa; MULTI TESTER LISTRIK; Masker pelindung untuk pengendara; Masker pelindung wajah (topeng); Mistar bujur
sangkar untuk mengukur; Mistar/meteran [alat ukur]; Penggaris/ mistar siku atau kotak untuk mengukur; Peralatan
keselamatan yaitu teknologi penghalang termal yang digunakan pada topi keras dan helm pengaman; Peralatan pemantauan;
Perangkat atau instrumen untuk pemantauan; Rompi jaring untuk keselamatan; TRAFO STEP DOWN; TRAFO STEP UP;
Tampilan OLED; Timbangan; Timbangan analitik; Timbangan diet; Timbangan digital (Digital Balance); Timbangan duduk; aki;
alat dan instrumen keselamatan dan keamanan; alat keselamatan diri; alat keselamatan kerja; alat kontrol jarak jauh untuk
kompresor; alat ukur; alat ukur alat; alat ukur dan instrumen; alat ukur elektromagnetik; alat ukur lensa korektif; alat ukur
radioaktivitas; alat ukur resistensi; baterai; baterai elektrik; baterai surya; baterai surya untuk kegunaan industri; benda
pelindung pakaian untuk dipakai oleh pengendara bermotor supaya terlindungi dari kecelakaan atau cedera, yaitu, sepatu bot
keselamatan dan sarung tangan keselamatan; helm; helm pelindung untuk pengendara; helm untuk pengendara sepeda
motor; indikator level oli untuk kendaraan; jaket keselamatan; jaring pengaman; jaring untuk perlindungan terhadap
kecelakaan; kabel resistensi; kacamata pelindung; kondensor [kapasitor]; konektor busi bulat; lensa pembesar; magnet;
magnet untuk keperluan industri; masker anti polusi untuk bersepeda; masker gas; masker pelindung; masker pelindung debu;
masker untuk perlindungan terhadap debu; mesin deposisi untuk pembuatan baterai surya; mesin uji beton; meter penjepit
untuk mengukur arus listrik; meter resistensi isolasi; meter untuk menguji kelembaban; meter untuk mengukur aliran gas;
meter untuk mengukur arus; meter untuk mengukur arus listrik; meter untuk mengukur tegangan; meter untuk mengukur
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tegangan listrik; multimeter untuk mengukur hambatan listrik; operator listrik (sakelar) untuk jendela kendaraan; pakaian
pelindung untuk keselamatan; pakaian pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pelindung body(body
protector) untuk keselamatan; pelindung kepala untuk keselamatan; pelindung leher untuk keselamatan; pelindung lutut dan
siku (elbow protector) untuk keselamatan; pemegang untuk gulungan listrik; pengekangan keselamatan menjadi peralatan
perlindungan jatuh untuk menahan dan menjatuhkan jatuh, selain peralatan olahraga; pengisi daya baterai bertenaga surya;
pengukur celah busi; pengukur cincin induk; pengukur feeler busi; penutup pelindung kaca mata hitam; peralatan dan
peralatan keselamatan dan menyelamatkan jiwa; peralatan dan perlengkapan keselamatan jiwa; peralatan dan perlengkapan
timbangan; peralatan keselamatan dan menyelamatkan jiwa; peralatan keselamatan kendaraan, yaitu, monitor tekanan ban
elektronik; peralatan keselamatan lalu lintas kereta api; peralatan keselamatan, yaitu-- bantalan peredam getaran dan tali
helm; peralatan untuk membentuk membran baterai surya; peralatan untuk pembuatan membran baterai surya; peralatan
untuk pengolahan panas membran baterai surya; power bank [baterai yang bisa diisi ulang); resistensi, listrik; rompi jaring
untuk keselamatan; rompi keselamatan reflektif; rompi keselamatan untuk ski air; sabuk Keselamatan; sakelar lampu listrik;
sakelar listrik dan elektronik; sakelar pemutus listrik, sekering, atau pemutus sirkuit yang digunakan untuk mengontrol,
melindungi, dan mengisolasi peralatan listrik; sakelar sel [listrik]; sakelar, listrik; sarung tangan pelindung; sarung tangan untuk
memegang penampang panas (pelindung keselamatan); scanner (pemindai); sensor tingkat oli; sepatu bot pelindung; sepatu
bot pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sigmat (alat ukur); suar keselamatan bercahaya;
timbangan [timbangan gantung]; timbangan elektronik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021040668
: 16/06/2021 18:22:24
:
: ADITYA FANI ARTHA

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: inibaru
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah; Hitam; Kuning; Putih; Coklat
: 43
: ===Warung makan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; warung makan tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

540 Etiket

Jl. Pandanaran No. 294, RT. 006, RW. 002, Kel/Desa Banaran, Kec. Boyolali, Kab.
Boyolali, Prov. Jawa Tengah , Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, 57313

: DID2021040669
: 16/06/2021 18:22:59
:
: CHANDRA AMIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kembang Sepatu No.21, Rt.011 Rw.001, Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Ang Jason S.E.,
: Jalan Angke Jaya 7 No 22 Rt/012 Rw/005 Angke

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAXSELL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning, hitam
: 8
:
===Alat gulungan pita [alat tangan]; Alat kecil dengan ujung runcing (alat tangan); Alat pelantak (alat tangan); Alat pelebar
lubang tabung (alat tangan); Alat pelubang; Alat pelubang karcis; Alat pelubang paku; Alat pemotong ujung (alat tangan); Alat
pemotong ulir sekerup [alat tangan]; Alat pencabut tanaman berduri (alat tangan); Alat pencacah daging (alat tangan); Alat
pengepang rambut (alat tangan); Alat peniup tungku perapian [alat tangan]; Alat perata batu gerinda; Alat potong besi; Alat
potong ulir [perkakas tangan]; Alat-alat tangan tungsten carbide; Bangku catok [alat tangan]; Batu asah; Batu asah sabit; Batu
gerinda; Batu potong besi (manual); Batu potong keramik (manual); Besi pemotong kuku binatang (alat tangan); Cakar paku
(alat-alat tangan); Daun gunting; Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Gerek runcing (alat tangan); Gunting rambut, gunting
pemangkas, kulit pegasah pisau cukur, daun gunting, gunting besar, gunting kuku, gunting tanaman, gunting janggut, gunting
ternak, besi pengeriting rambut, alat pelobang telinga.; Intan pemotong kaca [bagian alat tangan]; Kepala bor; Kunci Inggris;
Kunci inggris ulir [perkakas tangan]; Kunci kepala bor (manual); Kunci mur [alat tangan]; Linggis; Mata bor (bagian dari alat
tangan); Mata gergaji [bagian dari alat tangan]; Nibbler [alat-alat tangan, tangan-dioperasikan]; Palu pemahat; Palu pengeling
(alat tangan); Pegangan gergaji; Pelubang tengah (alat tangan); Pembelah buah-buahan (alat tangan); Pembuka kaleng,
bukan listrik; Penggali parit (alat tangan); Perkakas pengosok [alat tangan]; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan;
Perlengkapan makan minum dari perak (pisau- pisau, garpu-garpu dan sendok-sendok); Pisau hobi [pisau bedah, bukan
medis]; Pisau ketam (alat tangan); Pisau kikis (alat tangan); Pisau pemangkas tanaman; Pompa air tangan, cangkul, sekop,
gerinda, batu asahan, gergaji tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau, perkakas

740
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ketam, pedang, palu (martil), bor-bor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder, linggis,
serutan kayu (bukan listrik atau mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot cairan (sprayer dengan
tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat tangan), alat
penyemprot hama tanaman (sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan
tangan), penyemprot-penyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi otomatis, alat
penanam benih (benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat
penyemprot serangga (alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak, batang pemotong, pisau pemangkas
tanaman, mata bor (bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas tanaman pembatas,
pisau untuk mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat pembasmi parasit
tanaman (alat tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat tangan), alat
pemotong (alat tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkokan (alat tangan),
bor tangan (alat tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga (alat tangan),
alat penguap obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat tangan), pisau
pemotong, alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa (tangan), alat
pelantak tangan (alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan), gunting, obeng,
sabit-sabit bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat pencabut tangan
berduri (alat tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan), pencincang sayuran, pisau
sayuran, pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci inggris (alat tangan).; Puput (Linggis);
Sendok besar untuk pengecoran [alat tangan]; Sepit (Capit Besi Untuk Pembuatan Golok); Sudip/Sodet (alat tangan); Tang;
Tang kuku; Tang pemotong kulit kuku; Tang pencapit; Tang potong; Tangkai batu asah; abrading alat, tangan-dioperasikan;
alat Scraping [alat-alat tangan]; alat flaring [alat-alat tangan]; alat fulling [alat-alat tangan]; alat grafting [alat-alat tangan]; alat
graving [alat-alat tangan]; alat lansekap tangan dioperasikan; alat pemotong [alat-alat tangan]; alat pemotong tangan
dioperasikan; alat pemotong tangan dioperasikan untuk digunakan dapur; alat pengolah makanan dan alat pemotong yang
dioperasikan dengan tangan, alat pengupas makanan, alat pengiris sayuran.; alat pengukur ulir (alat tangan); alat pengulir
pipa (alat tangan); alat perbaikan otomotif tangan dioperasikan; alat perforating [alat-alat tangan]; alat ratchet tangan untuk
instalasi dan penghapusan alpine ski dan snowboard balap gerbang; alat tangan dioperasikan; alat tangan dioperasikan untuk
memotong makanan; alat tangan dioperasikan untuk memungut sampah; alat tangan dioperasikan untuk mengiris makanan;
alat tangan hidraulik; alat tangan listrik untuk tato; alat tangan untuk keriting rambut; alat tangan yang dioperasikan secara
manual; alat tas, penuh dengan alat-alat tangan tangan dioperasikan; alat untuk cairan decanting [alat-alat tangan]; alat-alat
tangan dioperasikan untuk craftspersons; alat-alat tangan dioperasikan untuk es mencukur; alat-alat tangan dioperasikan
untuk hewan menguliti; alat-alat tangan dioperasikan untuk ikan menguliti; alat-alat tangan dioperasikan untuk lampu
penanaman; alat-alat tangan dioperasikan untuk melucuti perangkat peledak improvisasi [IED]; alat-alat tangan dioperasikan
untuk membungkuk pipa; alat-alat tangan dioperasikan untuk menghapus herpes zoster; alat-alat tangan dioperasikan untuk
menghapus papan selancar lilin; alat-alat tangan dioperasikan untuk seniman; alat-alat tangan dioperasikan untuk tukang
kayu; alat-alat tangan mitra sanders makhluk; alat-alat tangan multifungsi; alat-alat tangan tangan dioperasikan dijual di pradiisi tas perkakas; alat-alat tangan untuk labu ukiran; alat-alat tangan untuk menghapus mendengar baterai bantuan; alat-alat
tangan untuk perbaikan dan pemeliharaan sepeda; alat-alat tangan untuk seniman; asah [tangan alat]; batu asah; batu asah
baja; batu asah sabit; batu gerinda; besi pelamur [alat-alat tangan]; chuck untuk alat-alat tangan dioperasikan; dies untuk
digunakan dengan alat-alat tangan dioperasikan; dipanaskan elektrik pengeriting rambut, alat tangan; drywall elang [alat-alat
tangan]; ekspander [tangan alat]; ekstensi bar untuk alat-alat tangan; ekstensi untuk alat-alat tangan; es pencakar [alat-alat
tangan]; garpu pertanian [alat-alat tangan]; garu alat-alat tangan menjadi; gavels [tangan alat]; geser kotak [alat-alat tangan
dioperasikan]; golok pemotong daging; grooving alat, tangan-dioperasikan; gula sendok [alat-alat tangan]; gunting besar (alat
tangan); hoop pemotong [alat-alat tangan]; insektisida penyemprot [alat-alat tangan]; jig-gergaji [alat-alat tangan dioperasikan];
kaleng minyak untuk pelumas mesin [tangan alat]; kampak; kawat crimpers [alat-alat tangan]; keran [tangan alat]; keran alatalat tangan menjadi; ketam linggis (alat tangan); kickers lutut [alat-alat tangan]; kikir kuku; kikir kuku listrik untuk perawatan
kuku; kikir kuku, listrik; klem [tangan alat]; kunci pas die [alat-alat tangan]; kunci pas mur; lantai pencakar [alat-alat tangan];
linggis [perkakas tangan]; mengapung [tangan alat]; mengasah alat dan instrumen, tangan-dioperasikan; mengasah roda
untuk pisau dan pisau; mortir dan alu untuk menumbuk [alat-alat tangan]; non-listrik rol rambut [tangan alat]; panduan langsing
wallpaper [alat-alat tangan]; pegangan kayu untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan; pegangan untuk alat-alat tangan
tangan dioperasikan; pegangan, bukan dari logam, untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan; pegangan, logam, alat bantu
tangan tangan dioperasikan; pemangkas lindung nilai [alat-alat tangan dioperasikan]; pemangkasan gergaji [alat-alat tangan];
pemegang bor [alat-alat tangan]; pemetik buah [alat-alat tangan]; pemotong mitra menjadi alat-alat tangan; pemotong
penggilingan menjadi alat-alat tangan; pemotong pipa (alat tangan); pemotong tabung (Alat tangan); pemotongan panduan
untuk digunakan dengan alat-alat tangan dioperasikan; pemotongan tang [tang gelandang ini]; penarik kabel (alat tangan);
penarik kuku [alat-alat tangan]; pencabut paku [perkakas tangan]; pencakar kaca [alat-alat tangan]; pengamplasan blok [alatalat tangan]; pengamplasan spons [alat-alat tangan]; pengeriting rambut, alat tangan; pengeriting rambut, listrik, alat tangan;
pengeriting-pengeriting bulu mata listrik (alat tangan); pengupas sayuran [alat-alat tangan]; penjepit dan pinset kutikula;
penjepit menjadi alat-alat tangan; penjepit rambut [tangan alat]; penjepit tang menjadi instrumen body piercing; penutupan
cincin tang menjadi instrumen body piercing; perkakas tangan dan peralatannya, dioperasikan dengan tangan; pinset; pinset
rambut menghapus; pisau [tangan alat]; pisau berburu; pisau ketam (alat tangan); pisau parit Bank [alat-alat tangan]; pisau
pemangkas tanaman; pisau selam, pegangan pisau selam, alat kecil dengan ujung runcing (alat tangan); pisau untuk pisau;
pisau untuk pisau cukur; pisau untuk pisau cukur listrik; pisau-pisau cukur listrik dan gunting-gunting rambut listrik; pukulan
[tangan alat]; pukulan alat-alat tangan menjadi; pukulan tang [alat-alat tangan]; pupuk sendok [alat-alat tangan]; riveters
[tangan alat]; roda asah (alat tangan); rumput cambuk [alat-alat tangan]; sekop [tangan alat]; sekop menjadi alat-alat tangan;
senapan (alat tangan); sendok batubara [alat-alat tangan]; sendok beras [alat-alat tangan]; sendok biji-bijian [alat-alat tangan];
sendok ikan [alat-alat tangan]; sendok kopi [alat-alat tangan]; sendok makanan anjing [alat-alat tangan]; sendok untuk
pembuangan limbah hewan peliharaan [alat-alat tangan]; serap [tangan alat]; setrika [alat-alat tangan non-listrik]; setrika
pengupas menjadi alat-alat tangan; shredders daging [alat-alat tangan]; spokeshaves [tangan alat]; tabung pemotong [alat-alat
tangan]; tang crimping; tang memancing; tang pengaturan; tang untuk hewan menguliti; tang untuk ikan menguliti; tang untuk
memotong/ mengupas kabel listrik; tangan alat untuk keriting rambut, listrik; tangan dioperasikan atomizers, alat penguap, dan
penyemprot untuk digunakan dengan cairan industri; tangan latihan [alat-alat tangan]; tangan seamers [alat-alat tangan]; tepi
ski mengasah alat, tangan-dioperasikan; tepung sendok [alat-alat tangan]; usungan untuk kawat dan band-band metal [alatalat tangan]; vises mitra menjadi alat-alat tangan; wallpaper jahitan rol [alat-alat tangan]; wallpaper smoothers [alat-alat
tangan]===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040670
: 16/06/2021 18:23:03
:
: PT. Java Books Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN RAWA GELAM IV NOMOR 9. KEL. JATINEGARA - KEC. CAKUNG, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PERIPLUS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 43
: ===Bar yang menyediakan kudapan; Kafe kopi; Kedai kopi; Layanan menjemput makanan; Restoran; Tempat penyediaan
makanan dan minuman; Tempat yang menghidangkan kudapan; jasa katering; kafe; kedai teh; layanan kedai minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021040671
: 16/06/2021 18:23:13
:
: FERA MUZDALIFA

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: msb BOYOLALI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah; Hitam; Kuning Putih
: 43
: ===Warung makan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; warung makan tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040672
: 16/06/2021 18:23:56
:
: Sisilia

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Citra 3 Ext Blok B 26/8, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11830
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Box Of Jeans
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===Celana jeans; Jaket Jeans; Pakaian wanita jeans; Rok Jeans; jeans biru===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

740

Alamat Pemohon

540 Etiket

Jl. Pandanaran No. 294, RT. 006, RW. 002, Kel/Desa Banaran, Kec. Boyolali, Kab.
Boyolali, Prov. Jawa Tengah , Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, 57313

: DID2021040673
: 16/06/2021 18:24:19
:
: CHANDRA AMIN

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Kembang Sepatu No.21, Rt.011 Rw.001, Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ang Jason S.E.,
: Jalan Angke Jaya 7 No 22 Rt/012 Rw/005 Angke

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAXSELL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning, hitam
: 7
: ===Aksesoris atau bagian-bagian dari mesin pengangkat, yaitu vertical
lifting (pengangkut vertical), horizontal lifting (pengangkut horizontal), screw clamp (penjepit sekrup), dan eagle hacker; Alat
dan mesin penjilid buku untuk keperluan industri; Alat pengabut (mesin); Alat pengembus (mesin); Alat penggali (mesin);
Apron (bagian mesin); Assembly ( Pengatur hasil pembakaran mesin); Badan mesin; Bak untuk mesin dan motor; Balingbaling mesin penyuplai udara untuk kolam ikan alami; Ban-ban mesin (bagian mesin); Bantalan anti gesekan untuk mesin;
Besi bor (bagian mesin); Blender las; mesin las; blender potong; mesin bor listrik; mesin amplas listrik; mesin serut listrik;
mesin gergaji listrik; mesin gurinda listrik; mesin router listrik; mesin potong logam listrik; mesin
potong keramik listrik; mesin perkakas; kompresor; mesin jahit; motor-motor listrik; mesin pompa air listrik; tali kipas untuk
mesin; mesin irigasi; mesin pertanian; mesin penyemprot cat; mesin pemangkas rumput; mesin penyemprot hama; mesin
bubut; motor (armature) bagian dari mesin perkakas; stator (field) bagian dari mesin perkakas; gigi mesin perkakas; pisau
serut mesin; pisau router mesin; mata bor kayu mesin; mata bor mesin; mata bobok kayu (pahat kayu) mesin; gergaji mesin;
gerenda pengasah mesin; gerenda pemotong mesin; gerenda pemoles mesin; pisau pemotong keramik (diamond wheel)
mesin; sikat arang mesin; kepala bor (drill chuck) mesin; sikat kawat mangkok mesin; mesin tatah kayu; Blok Silinder Mesin
Untuk Otomotif; Blok bantalan penyangga untuk mesin; Boiler untuk penggerak mula (prime movers) dan mesin non-listrik; Bor
batu [mesin]; Cams menjadi bagian dari mesin; Cetakan dan cetakan pemotong untuk pembentuk logam (bagian-bagian
mesin); Cetakan menjadi bagian dari mesin untuk memproses paduan aluminium; Cetakan sepatu untuk mesin untuk
membuat alas kaki; Dispenser pelumas yang dioperasikan dengan daya untuk mesin; Dongkrak troli kendaraan [Mesin];
Dudukan mesin, selain untuk kendaraan darat; Elemen mesin (bukan untuk kendaraan darat); Filter (suku cadang mesin atau
motor); Filter udara untuk mesin ; Gas mesin; Head Rotor ( pegatur hasil pembakaran mesin); Kabel kopling untuk mesin
selain untuk kendaraan darat; Kabel pengendali untuk mesin atau motor; Kabel rem bagian mesin selain untuk kendaraan
darat; Kampas kopling untuk mesin selain untuk kendaraan darat; Kap [bagian dari mesin]; Katup, katup geser, keran atau
klak katup [bagian-bagian mesin]; Kepala bor (bagian mesin); Keran kuras bagian dari mesin; Ketel air (bagian mesin); Kipas
untuk motor dan mesin; Klep (mesin); Landas poros (bagian-bagian mesin); Lengan robotik untuk mesin pengeluaran; Lift
rantai menjadi bagian dari mesin; Mata bor amplas bagian dari mesin; Mata gergaji bundar bagian dari mesin; Mekanisme
kontrol hidrolik untuk mesin, engine dan motor; Mekanisme robotik [mesin] untuk pengangkatan; Mesin Pantek Paku; Mesin
balancing roda kendaraan; Mesin bongkar pasang ban; Mesin bor untuk buka baut dan melubangi tembok,besi,kayu; Mesin
cetak inkjet untuk keperluan industri; Mesin cetak lembaran panas; Mesin cuci yang dioperasikan dengan koin; Mesin cut off
potong besi; Mesin dan alat pengerjaan logam, yaitu, dampak kunci pas, ratchet kunci pas listrik, kunci pas power-driven,
obeng listrik, bor listrik, besi bor (bagian mesin), reamers [bagian mesin], penggilingan alat [bagian mesin], palu [bagian
mesin], scaler [bagian dari mesin], gergaji ukir [mesin], sander listrik, alat pemotong selain yang dioperasikan dengan tangan;
Mesin dan alat untuk pemolesan (elektrik); Mesin dan motor, selain untuk kendaraan darat; Mesin derek; Mesin gergaji
pemotong pipa; Mesin hammer drill bor bobok beton; Mesin hekter; Mesin jet molding untuk pengolahan plastik; Mesin ketam;
Mesin las robotik; Mesin laser; Mesin mitter saw gegaji aluminium; Mesin pelengkung untuk pengerjaan logam; Mesin pemarut
buah-buahan dan sayur-sayuran; Mesin pemasangan dan press laminasi; Mesin pembangkit Listrik (Generator); Mesin
pembungkus (pengepak); Mesin pemotong pipa; Mesin pencuci baju elektrik; Mesin pencuci piring otomatis; Mesin penempa
(mesin untuk keperluan industri); Mesin pengangkat mobil dua kaki; Mesin pengangkat mobil empat kaki; Mesin pengangkat
mobil model gunting; Mesin pengasah pisau; Mesin penggulung untuk keperluan industri; Mesin penghembus; Mesin
penghisap udara; Mesin pengukir; Mesin pengupas; Mesin penjepit; Mesin penyedot debu untuk tempat tidur, elektrik; Mesin
pompa, dan rakitan pompa/mesin; Mesin potong dan finishing; Mesin press; Mesin setrika untuk pakaian; Mesin ukiran
terkomputerisasi; Mesin untuk sediaan minuman; Mesin, peralatan mesin, peralatan yang dioperasikan daya; Motor untuk
mesin; Noken as untuk mesin; Nozzle ( alat untuk mengatur hasil pembakaran mesin); O-ring menjadi bagian dari mesin
kemasan; O-ring menjadi bagian dari mesin sortasi; O-ring menjadi bagian-bagian mesin; Pelat cakar (bagian mesin); Pelatuk
penghubung/penggerak untuk buka tutup klep/ katup dalam mesin; Pen struk (mesin); Penggiling daging [mesin]; Pengontrol
mekanik untuk mesin robotik; Peralatan untuk pengerjaan dengan mesin; Pompa bahan bakar untuk mesin ; Pumping unit
(pompa angguk) (mesin); Pusat putar [bagian dari mesin]; Raiser shock (mesin); Rantai mesin; Rantai pengangkut [bagianbagian mesin]; Regulator Bagian dari mesin; Robot (mesin); SELANG KAWAT (BAGlAN DARl MESIN); Sabuk katrol bagian
dari mesin; Suspensi dan isolator penyerap getaran untuk mesin; Tangki penukar panas (mesin); Tanki perluasan (bagianbagian mesin); Track karet (mesin); Turbo (alat untuk menambah kecepatan pada mesin kendaraan); adaptor (betis) untuk
mesin; aerator rumput [mesin]; akumulator hidrolik menjadi bagian dari mesin; alat [bagian dari mesin] untuk menyaring air,
minyak dan gas, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; alat [bagian mesin]; alat [mesin] untuk menyaring gas;
alat asupan tambahan untuk aparatus mengekstrasi cairan dan aparatus mengeringkan (mesin); alat kontrol mekanis untuk
mesin; alat mesin penggiling; alat pembangkit uap menjadi bagian dari mesin; alat pemotong berujung runcing [bagian dari
mesin]; alat pemotong profil [bagian dari mesin]; alat pengasah [bagian mesin]; alat pengiris sayuran [mesin]; alat penyaring
(bagian dari mesin) untuk keperluan industri, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; alat penyemprot (mesin);
alat perangkai tekanan hidrolik (bagian dari mesin); alat potong pada mesin bubut; alat potong untuk digunakan dengan Mesin
Perkakas; alat skimmer untuk aparatus mengekstrasi cairan dan aparatus mengeringkan (mesin); aliran proporsional katup
menjadi bagian dari mesin; angkutan [bagian dari mesin]; aparat knalpot untuk mesin pembakaran internal; aparat konversi
bahan bakar untuk mesin pembakaran internal; aparatur knalpot [bagian mesin]; aparatus kontrol mekanik untuk alat mesin;
aparatus untuk mengekstraksi cairan (mesin); aparatus untuk mengekstrasi cairan untuk digunakan dalam pertambangan,
pertanian, konstruksi, pemadam kebakaran dan desalinasi (mesin); aparatus untuk mengekstrasi cairan untuk mengekstrasi
cairan dari tempat besar berisi cairan, bendungan, sungai dan kolam (mesin); as untuk mesin; asah [bagian mesin]; backhoes
[mesin pengeruk tanah]; bagian mesin mekanis untuk kendaraan darat, yaitu pengendali kipas radiator untuk mesin
kendaraan; bangku melihat menjadi bagian dari mesin; bantalan anti gesekan untuk mesin; bantalan poros [bagian dari
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mesin]; bantalan rol untuk mesin; bantalan untuk mesin; bantalan untuk poros transmisi, menjadi bagian dari mesin; bantalan
vakum untuk mesin pompa vakum; batang mesin; batang penggerak untuk mesin (motor) dan mesin (engine); batang
penghubung untuk mesin; batang penghubung untuk mesin kendaraan darat; bearing (bagian dari mesin); bearing penyangga
untuk mesin; bearing untuk poros transmisi ( bagian dari mesin); berlian glaziers' menjadi bagian dari mesin; besi bor (bagian
mesin); biji ceri listrik menghapus mesin; bijih pemisah [mesin]; bit alat untuk mesin; bit alat untuk mesin pengerjaan logam; bit
untuk mesin penambangan; blok mesin otomotif; blok silinder mesin untuk otomobil; boiler mesin uap; bor batang standar
[mesin]; bor mesin mengasah; busi untuk mesin; busi untuk mesin kendaraan darat; busi untuk mesin otomotif; busi untuk
mesin pembakaran internal; busi untuk mesin pembakaran internal kendaraan; busing [bagian dari mesin]; campuran bahan
bakar dan udara regulator menjadi bagian dari mesin pembakaran internal; camshafts mesin; cangkir hisap untuk mesin
pemerah susu; cerobong asap untuk boiler mesin; cetakan [bagian mesin]; cetakan menjadi bagian dari mesin untuk
digunakan dalam pembuatan barang karet; cetakan menjadi bagian dari mesin untuk pengolahan plastik; cincin grease
[bagian mesin]; cincin pelumas (bagian dari mesin); cowlings [bagian dari mesin]; crankcases untuk mesin; crankcases untuk
motor dan mesin; daun gergaji bundar (bagian mesin); dinamo mesin jahit; drum [bagian mesin]; dudukan mesin; economisers
bahan bakar untuk motor dan mesin; elektrik dioperasikan kuas, menjadi bagian dari mesin; elektrik mesin mengasah
bertenaga ski; elektroda untuk mesin las; elemen mekanis untuk kendaraan darat, yaitu radiator untuk motor dan mesin;
elemen mekanis untuk kendaraan darat, yaitu, pendingin oli untuk mesin; engkol [bagian dari mesin]; engkol suku cadang
mesin; es menghancurkan mesin, listrik; filter (suku cadang mesin atau motor); filter oli untuk motor dan mesin; filter udara
partikulat untuk sistem pembuangan untuk mesin pembakaran internal; filter udara untuk mesin mobil; filter untuk
membersihkan udara pendingin untuk mesin; filter untuk membersihkan udara pendingin, untuk mesin; filter untuk mesin; filter
untuk motor dan mesin; fitting untuk boiler mesin; gantungan [bagian mesin]; garu untuk mesin menyapu; gasket logam untuk
mesin kendaraan; gasket mesin bukan logam untuk kendaraan; gasket untuk mesin pembakaran internal; gasket, bukan dari
logam, untuk mesin kendaraan; geared box (roda gigi sebagai penggerak transmisi dan pengatur kecepatan yang
dipergunakan pada mesin-mesin industri), kotak/alat pengatur gerakan mempercepat atau memperlambat (gear box), alat
pengatur kecepatan (variator), kotak gigi pengatur putaran (gear box); gerbong untuk mesin rajut; gergaji [mesin]; gergaji batu
bata untuk mesin; gigi (points) untuk mesin; gigi pemotong (bagian dari mesin); gigi pemotong [peralatan mesin]; gigi
perubahan kecepatan menjadi bagian dari mesin; gigi reduksi menjadi bagian dari mesin; gigi transmisi untuk mesin; gigi untuk
menggerakkan pintu (bagian dari mesin); gigi untuk mesin; gigi untuk pengangkut (bagian dari mesin); gigi untuk pintu gerbang
(bagian dari mesin); grader [mesin bumi bergerak]; gristmills [mesin]; gubernur kecepatan untuk motor dan mesin; gulungan
[bagian mesin]; gunting [mesin]; hay mengikat mesin; heat sink untuk digunakan dalam mesin; hijauan menghancurkan mesin
[pabrik pakan]; idling katrol menjadi bagian dari mesin; implanter ion untuk mesin manufaktur semikonduktor dan sistem;
industri mesin cuci laundry; industri sampah pemadatan mesin; injector untuk mesin; injeksi plastik mesin molding; injektor
bahan bakar untuk mesin pembakaran internal; ink jet mencetak mesin untuk tekstil; intaglio mesin cetak; intake dan exhaust
udara mengalir perangkat perakitan baling-baling untuk digunakan dalam mesin pembakaran internal; intake manifold untuk
mesin pembakaran internal; intake manifold untuk motor dan mesin; intake udara menjadi snorkel untuk motor dan mesin;
intensifiers hidrolik menjadi bagian dari mesin; jack [mesin]; jalan mesin menyapu, self-propelled; jig-gergaji [mesin]; joystick
menjadi bagian dari mesin, selain untuk mesin-mesin permainan; jurnal [bagian mesin]; kabel busi untuk mesin pembakaran
internal; kampas rem untuk mesin; kartrid untuk mesin penyaringan; katrol [bagian mesin]; katrol drive untuk sabuk transmisi
daya dari mesin pertanian; katrol drive untuk sabuk transmisi listrik dari mesin-mesin industri; katrol logam menjadi bagian dari
mesin; katrol menjadi bagian dari mesin; katrol pemalas menjadi bagian dari mesin; katup [bagian dari mesin]; katup bola
menjadi bagian dari mesin; katup cryogenic menjadi bagian dari mesin; katup kontrol untuk mengatur aliran gas dan cairan
[bagian-bagian mesin]; katup kupu-kupu menjadi bagian dari mesin; katup merupakan mesin atau bagian dari mesin; katup
penurun tekanan [bagian mesin]; katup resirkulasi gas buang [EGR] untuk motor dan mesin; katup sebagai komponen mesin;
katup tekanan menjadi bagian dari mesin; katup untuk penggunaan mesin; katup, penggeser, keran atau klak katup (bagian
mesin); kepala alat pemotong [bagian dari mesin]; kepala pengeboran [bagian mesin]; kepala silinder untuk mesin; keran
[Mesin Perkakas]; kerangka (bagian dari mesin); kereta api membangun mesin; ketel uap [bagian-bagian mesin]; kipas
pendingin untuk mesin; knalpot untuk motor dan mesin; koil pengapian [bagian-bagian mesin]; koil pengapian untuk mesin
otomotif; kompresor [mesin]; kompresor menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; kompresor untuk mesin; kompresor
untuk mesin penurun kelembaban; kondensor uap [bagian-bagian mesin]; kontrol hidrolik untuk mesin; kontrol hidrolik untuk
motor dan mesin; kontrol pneumatik untuk mesin, motor dan mesin; konverter katalitik untuk motor dan mesin; konveyor
(mesin); kopling dan sabuk (belting) mesin; kopling fluida menjadi bagian dari mesin; kopling gigi untuk mesin; kopling mesin
dan komponen transmisi untuk mesin; kopling mesin dan transmisi komponen, kecuali untuk kendaraan darat; kopling mesin
dan transmisi komponen, selain untuk kendaraan darat, dan bagian untuk itu; kopling modular untuk peralatan mesin; kopling
pengaman untuk mesin; kopling poros [mesin]; kopling poros menjadi bagian dari mesin; kopling poros untuk aparatus
mengekstrasi cairan dan aparatus mengeringkan (mesin); kopling poros untuk mesin; kopling transmisi listrik untuk mesin;
kopling untuk Mesin Perkakas; kopling untuk mesin; kopling untuk mesin untuk aparatus mengekstrasi cairan dan aparatus
mengeringkan (mesin); kotak grease [bagian mesin]; labellers [mesin]; lantai mesin polishing dan aparat, listrik; lubricators
[bagian mesin]; mata air [bagian dari mesin]; mata bor (bagian dari mesin); mata gergaji [bagian-bagian mesin]; mata gergaji
bundar (komponen-komponen mesin); meja untuk mesin; menekan mesin industri; mesin gergaji yang membuat potongan
pada berbagai sudut dan kemiringan; mesin Bor untuk pengerjaan logam; mesin Mini compressor; mesin Potong Rumput;
mesin bertenaga angin; mesin bongkar muat; mesin bor; mesin bor kayu; mesin bor logam; mesin bor sumur; mesin bubut
[mesin alat]; mesin cetak; mesin cetak industri; mesin cetak offset; mesin cuci kendaraan; mesin cuci mobil; mesin cuci
pakaian; mesin cuci piring untuk digunakan pada bak cuci; mesin cuci sayur [mesin]; mesin cuci tekstil untuk keperluan
industri; mesin dan alat pengerjaan logam; mesin dan alat untuk membersihkan, listrik; mesin dan instrumen pneumatik atau
hidrolik; mesin dan peralatan konstruksi; mesin dan peralatan mesin; mesin dan peralatan pemadat limbah untuk keperluan
industri; mesin dan peralatan pengerjaan logam; mesin dan peralatan pertambangan; mesin dapur, * listrik; mesin dapur,
listrik, krim untuk membuat whipped; mesin diesel untuk mesin; mesin diesel, selain untuk kendaraan darat; mesin dry
cleaning termasuk mesin dry cleaning yang diletakakn dimeja; mesin ekstrusi molding; mesin ekstrusi untuk plastik; mesin
embossing; mesin es cukur, listrik; mesin felting; mesin genset; mesin gergaji bundar; mesin gergaji dingin; mesin gergaji
kayu; mesin gergaji pita; mesin gerinda putar; mesin gerinda tangan; mesin giling untuk keperluan pertanian; mesin glazur
untuk memproses logam; mesin hidrolik; mesin hidrolik dan aparat; mesin hidrolik dan motor; mesin hobi grade untuk
dikendalikan radio kendaraan udara dan permukaan; mesin jahit; mesin jahit industri; mesin jahit untuk keperluan rumah
tangga; mesin kemasan; mesin kertas; mesin kompresor udara; mesin las Inverter; mesin las, dioperasikan dengan gas; mesin
memaku; mesin mengasah; mesin molding; mesin packing; mesin pelubang; mesin pembuat kawat; mesin pembungkus;
mesin pemoles; mesin pemotong; mesin pencuci piring; mesin pengangkut; mesin pengasah; mesin pengebor; mesin
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pengecoran logam kontinu; mesin pengemas vakum; mesin pengepres pakaian, listrik; mesin penggali; mesin penggiling untuk
keperluan industri; mesin penghancur; mesin penghancur untuk keperluan industri; mesin penghembus; mesin penghisap
udara; mesin pengolahan limbah dan sampah; mesin pengolahan logam; mesin pengulir; mesin penjual; mesin perata adukan
mesin; mesin peregangan benang; mesin perforasi untuk keperluan industri; mesin perontok; mesin persiapan makanan dan
pengolahan minuman; mesin persiapan makanan, elektromekanis; mesin pertanian; mesin pertukangan; mesin pesawat
terbang; mesin pisau penajaman; mesin pistol hopper; mesin pneumatik; mesin pneumatik dan aparat; mesin pompa angin
(instalasi
bengkel); mesin pompa bertekanan tinggi; mesin potong, listrik; mesin press besi untuk pakaian; mesin press krah; mesin
press setrika pakaian; mesin puting beliung; mesin rajut; mesin raket merangkai; mesin ramjet untuk pesawat; mesin ramjet,
selain untuk kendaraan darat; mesin rem pembilasan; mesin rokok untuk keperluan industri; mesin satinizing; mesin scutching
untuk industri tekstil; mesin semprot angin (air duster); mesin senapan semprot angin; mesin sentrifugal; mesin setrika; mesin
slotting untuk pengerjaan logam; mesin solder autogenous; mesin sortasi optik untuk keperluan industri; mesin sortasi untuk
keperluan industri; mesin stamping otomatis; mesin stapler angin; mesin sumur minyak memompa; mesin tekanan cuci; mesin
untuk membuat kardus; mesin untuk mineralisasi air minum; mesin untuk panci dan wajan cuci; mesin untuk pembuatan
bahan kemasan; mesin untuk pembuatan chip memori; mesin vibrator bensin; mesin, mesin perkakas, peralatan yang
dioperasikan daya; mesin, selain untuk kendaraan darat; mesin-mesin dan instrumen-instrumen pengukur listrik statis; mixer
[mesin]; motor listrik untuk mesin; motor listrik untuk mesin dengan servo digital controller drive; motor mesin jahit; pahat untuk
mesin; pakan ternak mesin menghancurkan; palu [bagian mesin]; pegas (bagian dari mesin); pembersih udara [bagian-bagian
mesin]; pembuka pintu hidrolik dan penutup [bagian mesin]; pemegang alat mesin; pemotong [mesin]; pemotong [mesin] untuk
keperluan rumah tangga; pemotong daging [mesin]; penekan [mesin untuk keperluan industri]; pengeboran mesin dan bagian
untuk itu; pengecil tekanan [bagian mesin]; pengecil tekanan menjadi bagian dari mesin; pengering kombinasi mesin cuci;
penggemar untuk mesin mesin; penggerak katup, keran atau klak katup [bagian dari mesin]; penggilingan mesin untuk
pengobatan keramik dan logam; pengurang tekanan (bagian dari mesin); penukar panas menjadi bagian dari mesin;
penyemprot insektisida [mesin]; peralatan mesin; peredam kejut [bagian-bagian mesin]; peredam untuk mesin; pipa knalpot
untuk mesin kendaraan darat; pisau [bagian dari mesin]; pisau untuk mesin memotong; piston [bagian dari mesin atau mesin];
piston untuk mesin; piston untuk mesin kendaraan; pompa [bagian mesin, mesin atau motor]; pompa air untuk mesin
kendaraan darat; pompa air untuk motor dan mesin; pompa bahan bakar untuk mesin; pompa dan kompresor menjadi bagian
dari mesin, motor dan mesin; pompa untuk mesin kendaraan darat; pompa untuk mesin pendingin; pompa vakum [mesin];
poros/batang dalam silinder mesin, poros nok.; radiator [pendinginan] untuk motor dan mesin; rammers [mesin]; rantai
penggerak untuk mesin; rantai roller menjadi bagian dari mesin; reaktor deposisi uap fisik untuk semikonduktor manufaktur
mesin; reaktor deposisi uap kimia [CVD] untuk mesin manufaktur semikonduktor; reamers [bagian mesin]; regulator [bagian
mesin]; regulator menjadi bagian dari mesin; regulator tekanan menjadi bagian dari mesin; rem cakram menjadi bagian dari
mesin; rem cakram untuk mesin; rem kerucut menjadi bagian dari mesin; rem untuk mesin; robot industri untuk mesin dan
peralatan mesin; roda cacing untuk mesin; roda gesekan untuk mesin; roda gigi untuk mesin; roda mesin; rotavators (mesin);
router [Mesin Perkakas]; rumah bantalan untuk mesin; sabuk untuk mesin; sabuk untuk motor dan mesin; saringan [mesin
atau bagian mesin]; saringan-saringan (filters) untuk mesin-mesin penyaringan; scarifiers [mesin pemindah bumi]; sikat
[bagian dari mesin]; sil mekanik [bagian mesin]; silinder mesin untuk kendaraan darat; silinder untuk motor dan mesin; sistem
pembuangan untuk mesin diesel; starter untuk motor dan mesin; stator [bagian dari mesin]; timing belt untuk mesin kendaraan
darat; transmisi untuk mesin===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040674
: 16/06/2021 18:24:36
:
: ADITYA FANI ARTHA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pandanaran No. 294, RT. 006, RW. 002, Kel/Desa Banaran, Kec. Boyolali,
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, 57313
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Cobek
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Merah
: 43
: ===Warung makan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; warung makan tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021040675
: 16/06/2021 18:25:19
:
: CHANDRA AMIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kembang Sepatu No.21, Rt.011 Rw.001, Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakarta
Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Ang Jason S.E.,
: Jalan Angke Jaya 7 No 22 Rt/012 Rw/005 Angke

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: MAXSELL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning, hitam
: 6
: ===Alat buka pintu dari logam, bukan-listrik; Alat pengunci dari logam untuk wadah-wadah; Alat penjepit dari logam untuk
kabel dan pipa; Atap dari logam, bagian dari sel surya; Bahan bangunan logam, yaitu jendela logam, bingkai jendela logam,
dinding gorden dari logam, tirai logam, daun jendela logam, daun jendela geser logam, daun jendela logam, kasa serangga
dari logam, pintu kisi-kisi logam, pintu logam, rangka pintu dari logam, kisi-kisi tahan air dari logam, kisi-kisi logam, kusen
jendela logam untuk keamanan, pelindung jendela dari logam, balkon logam, beranda logam, pegangan tangan dari logam,
pagar logam, panel pagar logam; Baja Lapis aluminium dan seng lembaran dan gulungan; Baja lapis seng; Baja lembaran dan
gulungan lapis seng; Baja ringan seng; Balok besi kasar (metalurgi); Barang-barang kecil dari perangkat keras logam, yaitu,
mur, sekrup, baut, mesin cuci, pegas; Baut jendela dari logam; Baut logam; Besi landasan; Besi landasan (dapat dipindahpindahkan); Besi siku; Besi tuang, yang kasar atau setengah dikerjakan; Birai, lis-hias tonjol dari logam; Brankas; Campuran
baja; Campuran logam biasa; Cincin tembaga; Engsel pintu dari logam; GELANG PIPA API DARI LOGAM; Gelang pipa-api
dari logam untuk pegangan; Gelang pipa-api dari logam untuk tongkat; Gembok; Gembok dari logam, selain elektronik;
Genteng metal Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Gerendel dari logam; Hollow besi Siku; Hollow gypsum
Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Jangkar-jangkar *; KASA KAWAT; Kabel dan Kawat Logam (Bukan untuk
Listrik); Kait jendela dari logam; Kait perangkai dari logam untuk rantai; Kaleng timah; Katup pipa air dari logam; Kawat dari
campuran logam biasa (kecuali kawat sekering); Kawat las dari logam; Kawat pengikat dari logam untuk keperluan pertanian;
Kerah dari logam untuk pengikat pipa-pipa; Kisi-kisi dari logam; Kotak penyimpan uang; Lembar lindung atap dari logam;
Lembaran Logam/baja untuk Atap Bangunan dengan lapisan seng dan almunium; Lis dari logam; Lis hias terbuat dari logam
untuk birai; Logam Untuk penutup lantai tersusun dengan lapisan seng dan almunium; Logam Untuk penutup lantai tersusun
dengan lapisan seng dan almunium (bahan galvanis); Mur mata; PPGL Coil dari Baja lembaran dengan lapisan seng dan
almunium; Paku payung [paku]; Paku tapal kuda; Panel atap dari logam; Papan penutup tepi atap dari logam; Pegangan Pintu
Stainless; Pelat timah, kaleng; Peniti, jepit dari logam; Perangkat yang terutama terdiri dari sisipan sekrup berulir dari logam,
semua dijual sebagai satu kesatuan; Perlengkapan dari logam untuk peti-peti jenazah; Pipa-pipa dari logam; Rangka atap dari
logam; Roda tempat tidur dari logam; Sambungan atap dari logam; Sekrup bagian atas logam untuk botol; Seng Gulung Baja
lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Seng plat; Seng roll galvanis; Sisipan mur dari logam biasa; Sisipan sekrup
berulir dari logam dan peralatan instalasi yang dijual sebagai satu perangkat; TULANG KAWAT BAJA; Tanduk besi landasan;
Tombak (logam campuran antara tembaga dan seng); atap Insulasi (atap penahan panas) dari logam; atap terutama terdiri
dari logam; bahan habis pakai untuk pengelasan, yaitu kawat pengelasan dari logam; baja gulungan lapis seng; baja kawat
batangan; baja kawat paku; baja lembaran lapis seng; baja ringan seng; balok besi kasar (metalurgi); baut angkur dari logam;
baut baja mata; baut cincin; baut jangkar logam; baut jangkar logam untuk digunakan dalam konstruksi jembatan; baut kunci
logam; baut logam; baut mata; baut, flat; berlapis seng lembaran baja; besi krom; bijih besi krom; bijih seng; borgol; brankas;
brankas [kotak yang kuat]; brankas [logam atau non-logam]; brankas bank logam; brankas logam; brankas tahan api logam;
brankas, bukan dari logam; brankas, elektronik; campuran baja; cincin mur aluminium; engsel; engsel dari logam; engsel dari
logam untuk kamar mandi; engsel dari logam untuk pintu dan jendela; engsel jendela logam; engsel lantai logam; engsel pintu
logam; gabions kawat baja; gembok; gembok logam; gesper dari logam biasa [hardware]; ingot seng; katup dari logam (selain
bagian dari mesin); katup dari logam, selain bagian dari mesin, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; kawat
baja; kawat baja kuens (quench) temper untuk konstruksi beton pratekan (PC bar/KBjP-Q); kawat baja tanpa lapisan untuk
konstruksi beton pratekan (PC Wire/KBjP); kawat dari logam biasa; kawat duri; kawat jemuran logam; kawat kabel logam;
kawat solder logam; kunci gembok; kunci logam dan kunci untuk itu; kunci logam untuk kunci; kusen jendela dari logam;
mengikat sekrup logam untuk kabel; mur logam; pagar kawat logam; pegangan pintu dari logam; pegangan pintu dari logam
biasa; pemancang sekrup dari logam; peniti jepit logam; peti logam; ring sekrup dari logam; sekrup logam; seng; seng dan
paduan; staples untuk konstruksi atau keperluan industri; tali kawat bidal logam; tali klip kawat logam; tangki air dari logam
untuk keperluan industri; tangki air dari logam untuk keperluan rumah tangga; tangki air logam; tangki dari logam untuk
penyimpanan gas cair; tangki dari logam untuk penyimpanan gas dikompresi; tangki dari logam untuk transportasi gas cair;
tangki dari logam untuk transportasi gas terkompresi; tangki logam; tangki penyimpanan logam; tangki penyimpanan logam
dan atap untuk itu; tinggal baut logam; tujuh kawat baja tanpa lapisan dipilin untuk konstruksi beton pratekan (PC strand/KBjPP7); tutup atap dari logam===
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730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040676
: 16/06/2021 18:27:09
:
: CHANDRA AMIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kembang Sepatu No.21, Rt.011 Rw.001, Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Ang Jason S.E.,
: Jalan Angke Jaya 7 No 22 Rt/012 Rw/005 Angke

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RAPIDE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 6
: ===Alat buka pintu dari logam, bukan-listrik; Alat pengunci dari logam untuk wadah-wadah; Alat penjepit dari logam untuk

740

kabel dan pipa; Atap dari logam, bagian dari sel surya; Bahan bangunan logam, yaitu jendela logam, bingkai jendela logam,
dinding gorden dari logam, tirai logam, daun jendela logam, daun jendela geser logam, daun jendela logam, kasa serangga
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dari logam, pintu kisi-kisi logam, pintu logam, rangka pintu dari logam, kisi-kisi tahan air dari logam, kisi-kisi logam, kusen
jendela logam untuk keamanan, pelindung jendela dari logam, balkon logam, beranda logam, pegangan tangan dari logam,
pagar logam, panel pagar logam; Baja Lapis aluminium dan seng lembaran dan gulungan; Baja lapis seng; Baja lembaran dan
gulungan lapis seng; Baja ringan seng; Balok besi kasar (metalurgi); Barang-barang kecil dari perangkat keras logam, yaitu,
mur, sekrup, baut, mesin cuci, pegas; Baut jendela dari logam; Baut logam; Besi landasan; Besi landasan (dapat dipindahpindahkan); Besi siku; Besi tuang, yang kasar atau setengah dikerjakan; Birai, lis-hias tonjol dari logam; Brankas; Campuran
baja; Campuran logam biasa; Cincin tembaga; Engsel pintu dari logam; GELANG PIPA API DARI LOGAM; Gelang pipa-api
dari logam untuk pegangan; Gelang pipa-api dari logam untuk tongkat; Gembok; Gembok dari logam, selain elektronik;
Genteng metal Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Gerendel dari logam; Hollow besi Siku; Hollow gypsum
Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Jangkar-jangkar *; KASA KAWAT; Kabel dan Kawat Logam (Bukan untuk
Listrik); Kait jendela dari logam; Kait perangkai dari logam untuk rantai; Kaleng timah; Katup pipa air dari logam; Kawat dari
campuran logam biasa (kecuali kawat sekering); Kawat las dari logam; Kawat pengikat dari logam untuk keperluan pertanian;
Kerah dari logam untuk pengikat pipa-pipa; Kisi-kisi dari logam; Kotak penyimpan uang; Lembar lindung atap dari logam;
Lembaran Logam/baja untuk Atap Bangunan dengan lapisan seng dan almunium; Lis dari logam; Lis hias terbuat dari logam
untuk birai; Logam Untuk penutup lantai tersusun dengan lapisan seng dan almunium; Logam Untuk penutup lantai tersusun
dengan lapisan seng dan almunium (bahan galvanis); Mur mata; PPGL Coil dari Baja lembaran dengan lapisan seng dan
almunium; Paku payung [paku]; Paku tapal kuda; Panel atap dari logam; Papan penutup tepi atap dari logam; Pegangan Pintu
Stainless; Pelat timah, kaleng; Peniti, jepit dari logam; Perangkat yang terutama terdiri dari sisipan sekrup berulir dari logam,
semua dijual sebagai satu kesatuan; Perlengkapan dari logam untuk peti-peti jenazah; Pipa-pipa dari logam; Rangka atap dari
logam; Roda tempat tidur dari logam; Sambungan atap dari logam; Sekrup bagian atas logam untuk botol; Seng Gulung Baja
lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Seng plat; Seng roll galvanis; Sisipan mur dari logam biasa; Sisipan sekrup
berulir dari logam dan peralatan instalasi yang dijual sebagai satu perangkat; TULANG KAWAT BAJA; Tanduk besi landasan;
Tombak (logam campuran antara tembaga dan seng); atap Insulasi (atap penahan panas) dari logam; atap terutama terdiri
dari logam; bahan habis pakai untuk pengelasan, yaitu kawat pengelasan dari logam; baja gulungan lapis seng; baja kawat
batangan; baja kawat paku; baja lembaran lapis seng; baja ringan seng; balok besi kasar (metalurgi); baut angkur dari logam;
baut baja mata; baut cincin; baut jangkar logam; baut jangkar logam untuk digunakan dalam konstruksi jembatan; baut kunci
logam; baut logam; baut mata; baut, flat; berlapis seng lembaran baja; besi krom; bijih besi krom; bijih seng; borgol; brankas;
brankas [kotak yang kuat]; brankas [logam atau non-logam]; brankas bank logam; brankas logam; brankas tahan api logam;
brankas, bukan dari logam; brankas, elektronik; campuran baja; cincin mur aluminium; engsel; engsel dari logam; engsel dari
logam untuk kamar mandi; engsel dari logam untuk pintu dan jendela; engsel jendela logam; engsel lantai logam; engsel pintu
logam; gabions kawat baja; gembok; gembok logam; gesper dari logam biasa [hardware]; ingot seng; katup dari logam (selain
bagian dari mesin); katup dari logam, selain bagian dari mesin, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; kawat
baja; kawat baja kuens (quench) temper untuk konstruksi beton pratekan (PC bar/KBjP-Q); kawat baja tanpa lapisan untuk
konstruksi beton pratekan (PC Wire/KBjP); kawat dari logam biasa; kawat duri; kawat jemuran logam; kawat kabel logam;
kawat solder logam; kunci gembok; kunci logam dan kunci untuk itu; kunci logam untuk kunci; kusen jendela dari logam;
mengikat sekrup logam untuk kabel; mur logam; pagar kawat logam; pegangan pintu dari logam; pegangan pintu dari logam
biasa; pemancang sekrup dari logam; peniti jepit logam; peti logam; ring sekrup dari logam; sekrup logam; seng; seng dan
paduan; staples untuk konstruksi atau keperluan industri; tali kawat bidal logam; tali klip kawat logam; tangki air dari logam
untuk keperluan industri; tangki air dari logam untuk keperluan rumah tangga; tangki air logam; tangki dari logam untuk
penyimpanan gas cair; tangki dari logam untuk penyimpanan gas dikompresi; tangki dari logam untuk transportasi gas cair;
tangki dari logam untuk transportasi gas terkompresi; tangki logam; tangki penyimpanan logam; tangki penyimpanan logam
dan atap untuk itu; tinggal baut logam; tujuh kawat baja tanpa lapisan dipilin untuk konstruksi beton pratekan (PC strand/KBjPP7); tutup atap dari logam===
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Damai No.11 Daan Mogot, Duri Kepa, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11510
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MEGA Series Suara Hati Istri Anjani
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, silver, putih, ungu
: 41
: ===Acara yang tidak dapat diunduh yang menampilkan program televisi dan dalam bentuk pendek serta gambar bergerak
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dalam bentuk komedi, drama, berita, realitas, dan variasi konten; Distribusi [selain transportasi] program televisi; Hiburan
dalam bentuk serial televisi dan konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama,
berita, dan variasi; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
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layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca
produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial, dan konten hiburan multimedia; Jasa
hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk pendek yang masingmasing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang
berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi
mengenai film dan acara televisi; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui
layanan transmisi video-on-demand; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan,
pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan,
fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan
museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio,
kabel, satelit dan program internet; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel
bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop;
produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa hiburan,
yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit, media
audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita dan
informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang
menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu
telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan,
produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi, program
televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk
film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi
dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung
bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan
karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line melalui jaringan
elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer secara online;
penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi
animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film
bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park;
jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku
komik; Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio, program televisi, gambar
bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik,
informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi,
jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan panduan
interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia,
podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast yang berkelanjutan;
Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan
informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga,
music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi
elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dan pendidikan dalam bentuk program
televisi dan radio yang berkelanjutan dalam bidang bola basket dan menampilkan permainan basket dan pertandingan basket
secara langsung; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program
televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui internet,
jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan, pengeditan film,
layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan, yaitu penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung, tayangan video
interaktif yang diseleksi, program radio, dan tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang ditampilkan
melalui situs web; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer,
penari, karakter berkostum dan atlet; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan
kegiatan budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Layanan produksi
program film, televisi, radio dan video; Layanan produksi radio dan televisi; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser,
festival, kompetisi, pameran, penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mengorganisasi kontes bakat
dan pertunjukan pemberian penghargaan musik dan televisi; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang
menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan
rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan basis data daring yang dapat
ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi; Menyediakan film dan acara
televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Menyediakan film dan acara televisi yang tidak
dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara
televisi; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat
diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten hiburan multimedia; Pendidikan,
pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan,
fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan
museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data
komputer atau melalui Internet; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan
seluler dan nirkabel; Penyediaan gambar dan film karakter animasi berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan
komputer global, siaran televisi; Persiapan untuk program televisi; Produksi acara televisi; Produksi dan distribusi program
radio dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi hiburan dalam bentuk seri televisi; Produksi
program radio atau televisi; Produksi, presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi, sindikasi, penyediaan jaringan dan
penyewaan program, acara dan film televisi, film animasi dan rekaman suara dan video; Produksi, presentasi, sindikasi,
distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program televisi,
konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak
dapat diunduh; Program hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler,
komunikasi nirkabel, internet, jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca,
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olahraga, hiburan, mode, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains,
teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness) terkini; distribusi konten digital asli yang menampilkan aksi langsung,
menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk
digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web hiburan, dan outlet video-on-demand;
distribusi program televisi; distribusi program televisi ke sistem televisi kabel; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang
berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita; hiburan dalam sifat program
televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung
di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang varietas; hiburan melalui siaran
televisi nirkabel; hiburan radio dan televisi; hiburan radio dan televisi disediakan melalui Internet; hiburan televisi; informasi
yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan
komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; jasa hiburan berupa suatu serial televisi yang sedang
berlangsung yang tersedia melalui televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam bidang permainan komputer; jasa
hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video, program televisi, serial animasi, dan materi multimedia
lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi dan produksi
video; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan
serial episode pendek yang ditayangkan di internet yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming;
jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial
episode pendek yang ditayangkan di internet, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa
hiburan, yaitu program televisi dan radio yang menampilkan informasi, berita dan balap motorsport serta pengembangan
mengenai balap motorsport; jasa hiburan, yaitu serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan materi di bidang
fiksi ilmiah dan drama; jasa-jasa produksi film televisi; jasa-jasa produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat acara
berita televisi; layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan dalam
sifat program televisi berbasis realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam sifat program televisi yang sedang
berlangsung di bidang olahraga; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast,
audiovisual, dan karya multimedia yang tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan
rekomendasi mengenai film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan televisi; layanan
produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio untuk disiarkan melalui internet yang
menampilkan konten hiburan; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan studio film dan televisi; layanan studio
televisi; memberikan informasi hiburan melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan on-line; memberikan informasi,
daftar, dan berita mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web; memberikan peringkat usia untuk konten
televisi, film, musik, video dan video game; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran
langsung radio dan televisi; memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan
untuk film, program radio atau televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; menyediakan film dan program televisi yang tidak
dapat diunduh melalui layanan video-on-demand; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui
saluran televisi bayar per tayang; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar;
menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan hiburan melalui televisi, radio,
bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet; menyediakan informasi online mengenai serial televisi yang sedang
berlangsung di bidang fiksi ilmiah dan drama; menyediakan informasi secara online melalui jaringan nirkabel, internet, dan
jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik;
menyediakan klip video online yang tidak dapat diunduh dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya
seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah dan serial televisi dramatis; menyediakan layanan hiburan radio dan televisi;
menyediakan program televisi yang sedang berlangsung di bidang kepentingan umum; menyediakan program televisi, tidak
dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten
multimedia serta informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan situs
web yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program
televisi, video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa
saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan sumber interaktif dan panduan
pemrograman secara online pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan
dengan preferensi pemrograman pemirsa; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat
penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi, proofreading naskah, produksi konten digital asli yang
menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan
perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs
hiburan dan outlet-outlet video-on-demand yang berkaitan; pengeditan program radio dan televisi; pengeditan program televisi;
pengoperasian peralatan video atau audio untuk produksi program radio atau televisi; pengoperasian peralatan video dan
audio untuk produksi program televisi; penulisan skenario layar televisi; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies),
program televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan
video-sesuai-permintaan; penyediaan film, pertunjukan televisi dan kartun yang tidak dapat diunduh; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan klip video yang
tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau
berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan
multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan
multimedia melalui suatu situs web; penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu
serial televisi animasi; penyediaan program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online;
penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak
dapat di download); penyewaan karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan
player media digital (podcasts), dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; perekaman,
produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi; perekaman, produksi, dan distribusi film,
video, dan rekaman audio, program radio dan televisi; presentasi dari acara televisi dan radio; produksi acara permainan
televisi; produksi acara-acara olah raga untuk televisi dan radio; produksi dan distribusi (selain transportasi) video musik
televisi; produksi dan distribusi acara permainan televisi; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak,
program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam
bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi
program radio dan televisi; produksi dan distribusi program televisi; produksi dan pengeditan program radio dan televisi;
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produksi dari pertunjukan hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan
video, katridge, cakram laser, cakram komputer dan sarana elektronik; produksi film rekaman video dalam bidang pendidikan,
budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau publisitas; produksi film
televisi; produksi film, dan program audiovisual dan televisi; produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, film
video, program radio dan televisi; produksi fitur televisi; produksi hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan
video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi konten digital asli yang
menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan
perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs
hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; produksi pertunjukan televisi; produksi program pertunjukan, program
radio dan televisi, film selain untuk keperluan periklanan; produksi program radio dan televisi; produksi program radio dan
televisi untuk Internet dan media lainnya; produksi program radio, televisi dan audio; produksi program televisi; produksi
program televisi di bidang mode untuk tujuan hiburan; produksi program televisi kabel; produksi program televisi teks tertutup;
produksi program televisi untuk disiarkan di telepon seluler; produksi program televisi, televisi ponsel dan radio; produksi
program televisi, televisi seluler dan radio; produksi program-program televisi; produksi televisi, radio dan film; program televisi
yang sedang berlangsung dalam bidang permainan komputer; program televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan
konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku
audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; studio rekaman dan layanan studio televisi; teater, musik, televisi, radio
dan layanan hiburan film===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040678
: 16/06/2021 18:34:10
:
: FUAD

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kyai Kontong, Dewi Sartika Rt. 06/07 No.13, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati,
Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ZY-AR COLLECTION + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan gold
: 25
:
===Blus jumbo (pakaian); Ikat kepala (pakaian); Jaket Jeans; Jaket luar; Jaket parka; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis;
Jaket-jaket; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Bawahan
[pakaian]; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal,
sarung tangan, pakaian renang; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan
panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk
pria-wanita dan anak-anak; Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian luar; Pakaian muslim; Pakaian tidur dan pakaian malam;
Pakaian wanita; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja,
jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang
menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja
polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga,
rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra,
pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian
tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana
panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai,
celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat
untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana
panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang,
skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies,
syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Penutup kepala, yaitu topi
pet; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk
melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi sebagai tutup kepala; Tudung (Topi); Tudung kepala
wanita (pakaian); Tunik jumbo (pakaian); atasan [pakaian]; bagian depan kemeja; baju kaos [pakaian]; band leher [bagian dari
pakaian]; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; celana pakaian; gaun [pakaian bisnis]; jaket; jaket [pakaian bisnis];
jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket berkerudung; jaket bulu; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup
kepala [pakaian]; jaket denim; jaket jas; jaket katun; jaket kulit; jaket menjadi pakaian; jaket olahraga; jaket panjang; jaket rajut;
jaket sutra; jaket tahan angin; jas [pakaian]; jumpsuits [pakaian]; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kemeja; kemeja
[pakaian bisnis]; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja formal; kemeja kancing; kemeja lengan panjang; kemeja
lengan pendek; kemeja polo; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita;
kepala membungkus [pakaian]; kerudung [pakaian]; lapisan pakaian jadi; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian [pakaian]; pakaian
bawahan untuk wanita; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bisnis; pakaian dalam; pakaian dalam yang
menyerap keringat; pakaian dansa; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian dasar; pakaian formal untuk pria; pakaian
jadi; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kerja; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar untuk anak-anak;
pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian mewah; pakaian olahraga
muslim; pakaian pas untuk pria; pakaian penutup bagian luar; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut dalam jenis atasan

740
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rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian resmi; pakaian
santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seragam; pakaian sutra; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi;
pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk jalan kaki;
pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap
keringat; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian,
alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang
berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; penutup kepala,
termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); sabuk untuk pakaian; sarung tangan [pakaian]; setelan pakaian
formal wanita; shift [pakaian]; topi; topi matahari; topi olahraga; topi pelindung panas matahari; tutup kepala, yaitu, topi (caps),
topi-topi (hats) dan kelep pici===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: J152021040679
: 16/06/2021 18:39:20
:
: MUH. JUSRI JUFRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BTN Graha Indah Minasa Upa Blok B4 Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa,
Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 92114
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BE SMART CLOTHING
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, PUTIH, JINGGA, HITAM, COKLAT dan MERAH
: 40
: ===Jasa Sablon; Pembuatan pakaian; jasa pembuatan pakaian, kaos (pakaian), celana, pakaian dalam berdasarkan
pesanaan (untuk orang lain); mencetak pesan pada kaos; mencetak pesan tentang mengenakan pakaian dan mug;
pencetakan kustom kaos dengan desain dekoratif; pencetakan, pencetakan litograf, sablon dan digital printing===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040680
: 16/06/2021 18:41:58
:
: ANGGA PAMBUDI ADJI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. GAJAH MADA NO. 1 RT. 001 RW. 001 CIPETE, PINANG, Kota Tangerang,
Banten
: Pradono Djati Kusuma Mahardhika S.T.,
: Villa Dago Cluster Sanur A02/24B, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MILAGROS REFIT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, putih, merah
: 32
: ===Air Alkaline; Air bio energi; Air mineral dengan ozon; Air minum terapi bio energi anti oksidan; Air minum terapi bio energi
beroksigen; Sediaan untuk membuat air mineral; air mineral [minuman]; air mineral dengan rasa; minuman buah dan jus buah;
minuman isotonik; minuman olahraga; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman olahraga yang mengandung
elektrolit; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2021040681
: 16/06/2021 19:02:40
:
: PT DEWARI AGRO PERKASA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mandor Senan, Harvest Durio, Blok DC No.12 D, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
16820
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tanimore
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Navy, Putih, dan Merah
: 35, 5
: ===jasa analisis atau konsultasi di bidang pertanian; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; jasa
konsultasi bisnis di bidang pertanian; jasa retail sehubungan dengan penjualan padi-padian dan pertanian, produk hortikultura
dan kehutanan, hewan hidup, buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan bunga alami, bahan makanan untuk hewan;
jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan bahan kimia untuk
penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar
buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi bahan pencegah kebakaran dan pemadam kebakaran,
sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan
dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang, pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam
industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk
pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam
lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak
mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk penggunaan cucian, sediaan membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan perawatan kecantikan, sediaan kebersihan
mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih badan), sediaan penyamakan buatan, krim
sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan penghilang rambut, produk perawatan rambut,
pewarna rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan, sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat],
sediaan perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku, sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan
setelah bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu,
semir sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa
ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan oli dan gemuk industri, malam,
pelumas, zat untuk mengisap, membasahi dan mengikat debu, bahan bakar dan bahan penerangan, lilin dan sumbu untuk
penerangan, lilin beraroma dan wangi , sediaan farmasi, medis dan kedokteran hewan, sediaan saniter untuk keperluan
medis, zat dan makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi,
suplemen pantangan untuk manusia dan hewan, plester, bahan pembalut, bahan untuk menambal gigi, pembuat gigi buatan,
pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak, bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar, sediaan
penyegar udara, kit dan kotak pertolongan pertama lengkap dengan isinya, sediaan pembersih tangan, kit yang berisi sediaan
medis, plester, protein, vitamin, suplemen diet dan mineral, logam kasar dan campurannya, bijih logam, bahan logam untuk
bangunan dan konstruksi, bangunan dari logam yang dapat dipindahkan, kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam biasa,
barang-barang kecil dari logam besi, wadah logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, lemari besi, lencana dari logam,
cincin kunci dan rantai kunci, kunci, kunci-kunci, ornamen, tempat sampah logam, kunci, kunci kosong, rambu, patung, patung
kecil dan arca kecil, perunggu, piala yang terbuat dari logam, kotak uang, mesin, mesin perkakas, perkakas yang dioperasikan
dengan listrik, motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat, kopling mesin dan komponen transmisi, kecuali untuk
kendaraan darat, peralatan pertanian, selain alat tangan dioperasikan secara manual, inkubator untuk telur, mesin penjual
otomatis, perkakas dan alat tangan, yang dioperasikan secara manual, peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi
badan, pisau cukur, peralatan higienis dan kecantikan yang dioperasikan dengan tangan untuk manusia dan hewan, peralatan
pengangkat, peralatan tangan untuk darurat dan penyelamatan, alat berkebun , dioperasikan dengan tangan, gunting, besi
pengering rambut, jepitan untuk pengeriting rambut, pelengkung bulu mata, perangkat manikur, gunting kuku, kikir kuku,
perangkat pedikur, gunting pemangkas, pinset, penjepit, pemotong pizza; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan layar, pelindung tulang kering untuk
penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar, papan seluncur salju, ski, sepatu
roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan perlengkapan olah raga, sarung
tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan untuk digunakan dalam olah raga
tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam renang [alat bermain], jaring dan
tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan, peralatan latihan yang
digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik, daging, ikan, unggas
dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus
buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk makanan, keripik kentang,
makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia, makanan ringan berbentuk
batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan
terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan lainnya, gula, madu, sirup, ragi,
bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang diawetkan, cuka, saus dan bumbu
lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat minuman beraroma, bubuk untuk
membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein berbentuk batang, makanan ringan
berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan yang belum
diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan
(herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih untuk ditanam, hewan hidup, bahan makanan dan
minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air mineral dan air soda, minuman buah dan jus buah,
sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat minuman, minuman untuk membantu melangsingkan
tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman energi yang mengandung kafein, minuman energi
untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi yang beraroma, minuman isotonik [bukan untuk keperluan medis],
sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy, sorbet [minuman], minuman olah
raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman, tembakau dan pengganti tembakau, rokok dan cerutu,
rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang keperluan perokok, korek api; layanan grosir yang berkaitan
dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan
toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
pertanian===
===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); algisida untuk keperluan
pertanian; fungisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan pertanian;
pestisida pertanian===
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===jasa analisis atau konsultasi di bidang pertanian; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; jasa
konsultasi bisnis di bidang pertanian; jasa retail sehubungan dengan penjualan padi-padian dan pertanian, produk hortikultura
dan kehutanan, hewan hidup, buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan bunga alami, bahan makanan untuk hewan;
jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan bahan kimia untuk
penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar
buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi bahan pencegah kebakaran dan pemadam kebakaran,
sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan
dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang, pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam
industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk
pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam
lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak
mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk penggunaan cucian, sediaan membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan perawatan kecantikan, sediaan kebersihan
mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih badan), sediaan penyamakan buatan, krim
sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan penghilang rambut, produk perawatan rambut,
pewarna rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan, sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat],
sediaan perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku, sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan
setelah bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu,
semir sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa
ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan oli dan gemuk industri, malam,
pelumas, zat untuk mengisap, membasahi dan mengikat debu, bahan bakar dan bahan penerangan, lilin dan sumbu untuk
penerangan, lilin beraroma dan wangi , sediaan farmasi, medis dan kedokteran hewan, sediaan saniter untuk keperluan
medis, zat dan makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi,
suplemen pantangan untuk manusia dan hewan, plester, bahan pembalut, bahan untuk menambal gigi, pembuat gigi buatan,
pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak, bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar, sediaan
penyegar udara, kit dan kotak pertolongan pertama lengkap dengan isinya, sediaan pembersih tangan, kit yang berisi sediaan
medis, plester, protein, vitamin, suplemen diet dan mineral, logam kasar dan campurannya, bijih logam, bahan logam untuk
bangunan dan konstruksi, bangunan dari logam yang dapat dipindahkan, kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam biasa,
barang-barang kecil dari logam besi, wadah logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, lemari besi, lencana dari logam,
cincin kunci dan rantai kunci, kunci, kunci-kunci, ornamen, tempat sampah logam, kunci, kunci kosong, rambu, patung, patung
kecil dan arca kecil, perunggu, piala yang terbuat dari logam, kotak uang, mesin, mesin perkakas, perkakas yang dioperasikan
dengan listrik, motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat, kopling mesin dan komponen transmisi, kecuali untuk
kendaraan darat, peralatan pertanian, selain alat tangan dioperasikan secara manual, inkubator untuk telur, mesin penjual
otomatis, perkakas dan alat tangan, yang dioperasikan secara manual, peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi
badan, pisau cukur, peralatan higienis dan kecantikan yang dioperasikan dengan tangan untuk manusia dan hewan, peralatan
pengangkat, peralatan tangan untuk darurat dan penyelamatan, alat berkebun , dioperasikan dengan tangan, gunting, besi
pengering rambut, jepitan untuk pengeriting rambut, pelengkung bulu mata, perangkat manikur, gunting kuku, kikir kuku,
perangkat pedikur, gunting pemangkas, pinset, penjepit, pemotong pizza; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan layar, pelindung tulang kering untuk
penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar, papan seluncur salju, ski, sepatu
roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan perlengkapan olah raga, sarung
tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan untuk digunakan dalam olah raga
tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam renang [alat bermain], jaring dan
tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan, peralatan latihan yang
digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik, daging, ikan, unggas
dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus
buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk makanan, keripik kentang,
makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia, makanan ringan berbentuk
batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan
terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan lainnya, gula, madu, sirup, ragi,
bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang diawetkan, cuka, saus dan bumbu
lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat minuman beraroma, bubuk untuk
membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein berbentuk batang, makanan ringan
berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan yang belum
diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan
(herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih untuk ditanam, hewan hidup, bahan makanan dan
minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air mineral dan air soda, minuman buah dan jus buah,
sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat minuman, minuman untuk membantu melangsingkan
tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman energi yang mengandung kafein, minuman energi
untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi yang beraroma, minuman isotonik [bukan untuk keperluan medis],
sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy, sorbet [minuman], minuman olah
raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman, tembakau dan pengganti tembakau, rokok dan cerutu,
rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang keperluan perokok, korek api; layanan grosir yang berkaitan
dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan
toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
pertanian===
===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); algisida untuk keperluan
pertanian; fungisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan pertanian;
pestisida pertanian===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040682
: 16/06/2021 19:05:42
:
: PT. TURKOZ BIOMASS INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Rejowinangun, RT/RW: 002/002, Desa Banjarejo, Krcamatan Boja,
Kabupaten Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VOLAANO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam-Abu abu- Kuning Emas
: 4
: ===Arang untuk Hookah dan BBQ; Arang untuk hookah; arang [bahan bakar]; arang untuk digunakan sebagai bahan bakar;
briket arang; tadon [briket arang]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040683
: 16/06/2021 19:07:50
:
: Jefrie A Arbay

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Merkuri Tengah III no 1 , Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KUKINAS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 30
: ===Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau
pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Beras basmati; Bolen Pisang; Brownies Coklat;
Bumbu rendang; Daun Mint Kering (bumbu); Donat berlubang; Hamburger sandwiches; Kecap; Keripik dan kerupuk berbahan
dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Klapertaart; Kopi Susu ; Kue Bolu Kukus; Kue Choco Chip; Kue Nastar Keju; Kue
Strawberry; Kue mochi; Kue nanas; Minuman beras kencur; Roti bun dengan selai; Roti tawar; air madu; biskuit mentega kecil;
es krim; kopi rempah; kue keju; kue kering kastengel; kue sus; kue, biskuit, kue kering; minuman wedang jahe; pasta kacang
miso; rempah-rempah bubuk; roti berlapis keju dan daging asap; roti gandum; roti kukus; sambal; saus tomat; sirup maple; teh
jahe; teh peppermint===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040684
: 16/06/2021 19:13:44
:
: Nasriyatul Hannak

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Raya Bekasi KM.17 RT.004 RW.003 Kel.Jatinegara Kec.Cakung Jakarta Timur,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13930
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PLEZHER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 3
: ===Bedak padat untuk wajah; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Gel kulit untuk penggunaan kosmetik;
Gel pelangsing (kosmetik ); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Home Peeling wajah; Kosmetik
perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit
berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim
lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Krim tabir surya; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Losion pelembab

740
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(kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion susu untuk
membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk tangan dan tubuh; Lotion
daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultraviolet; Maker wajah (Kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah untuk
kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Parfum, eau de toilette; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab kulit
sensitif; Pembersih Wajah [Cleanser]; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk
perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan untuk
menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik);
Serum untuk keperluan kosmetik; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Vitamin rambut; ambergris [parfum]; astringen untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik;
body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body
shimmer lotion; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; deodoran tubuh
[wewangian]; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan
kosmetik; emulsi wajah; esens pemutih; esens wajah; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; foundation; gel pelembab
[kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit;
kertas untuk penggunaan kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik non-medis; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik;
krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim
kulit tabir surya; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pemutih kulit; krim pengurang bintik penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim
pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan
kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk mencegah kerutan wajah;
krim wajah; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; lotion berjemur
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
pelembab [kosmetik]; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan
tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; masker kaki untuk perawatan kulit; masker
kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik;
masker pelembab kulit; masker pembersih untuk wajah; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; parfum dan
cologne; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab tubuh; pelembab wajah; pembersih tata
rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih wajah; pemutih bokong; pemutih ketiak; pemutih selakangan; pencerah kulit;
pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; preparat pelembab [kosmetik];
produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan
semprotan (sprays); produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; sabun batang; sabun cair untuk tangan dan wajah;
sabun non-obat untuk wajah; sabun wajah; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; scrub
pengelupasan untuk kaki; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik,
yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pembersih wajah; sediaan
perawatan wajah kosmetik; semprotan rambut; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kulit tanpa obat; serum kulit
tanpa obat untuk wajah; serum rambut; serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; sun-tanning gel; susu
almond untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik;
toner kulit; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040685
: 16/06/2021 19:16:31
:
: DHARMA SALIM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BLANDONGAN NO. 28 D RT. 006 RW. 001
KEL. TAMBORA, KEC.TAMBORA, JAKARTA BARAT
DKI JAKARTA
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALL FOODTECH EXPO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 35
: ===Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Penyediaan informasi komersil; jasa periklanan; jasa periklanan dan
manajemen; konsultasi bisnis; konsultasi manajemen perusahaan; mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan
komersial; penyediaan informasi bisnis; penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan ruang iklan; penyelenggaraan
pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040686
: 16/06/2021 19:46:05
:
: S.I.P. SA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: rue Henri Schnadt 10A
2530 Luxembourg,
Luxembourg
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SMART GAMES + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, ungu, biru, hijau, kuning, hitam, dan putih
: 28
: ===Permainan elektronik; alat permainan anak-anak; alat permainan elektronik; game komputer bertenaga baterai dengan
layar LCD; kartu permainan; konsol game genggam; mainan *; mainan aktivitas ganda untuk anak-anak; mainan pendidikan;
mesin permainan elektronik; permainan; permainan dan alat-alat permainan; permainan elektronik yang digenggam;
permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J162021040687
: 16/06/2021 20:02:40
:
: PT BUKA TUTUP PINTU

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Teuku Umar Barat No.10 Susun/Link Tegallantang Klod Kel/Desa
Padangsambian Klod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Bali.80117, Kota
Denpasar, Bali, 80117
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MYSHRINE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM;
: 42
: ===Desain interior bangunan, kantor dan apartemen; Jasa desain interior dan konsultasi desain interior, semua di bidang
dekorasi rumah, pengembangan rumah, desain dapur dan kamar mandi, tata ulang dan renovasi; Layanan Konsultasi
arsitektur dan desain interior; desain arsitektur; desain dekorasi interior; desain interior; desain interior untuk kantor; jasa
arsitektur dan teknik; jasa arsitektur interior; jasa arsitektur untuk desain bangunan; jasa desain interior dan eksterior;
konsultasi dekorasi interior; konsultasi perancangan arsitektur dan konstruksi; konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan
arsitektur; layanan dekorasi interior; layanan desain dekorasi interior===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040688
: 16/06/2021 20:03:37
:
: RIA ANGGY PRASTIKA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Sukorejo, Rt 003 / Rw 001, Kel. Sukomaju, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi,
Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 68471
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DELUXE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

740

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040689
: 16/06/2021 20:10:59
:
: ALBERTUS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Poris Indah Blok F 3 / 12, Rt. 009, Rw. 001, Cipondoh Indah, Cipondoh, Tangerang,
Kota Tangerang, Banten, 15141
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KANO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Putih
: 16
: ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong

740

kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik opp; Kantong plastik untuk
membungkus bahan makanan; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Kotak dari kardus atau kertas; Laminasi kertas,
kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Plastik film dan kantong plastik untuk
membungkus dan mengemas; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; bahan kemasan dari karton atau kertas
untuk es; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik,
termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau pengemasan; kantong [amplop,
kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau
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plastik untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik
untuk es kemasan; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong plastik untuk
keperluan umum; kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk
pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong plastik untuk produk makanan; kantong sampah
plastik; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong sandwich plastik; karet gelang [keperluan kantor];
karet gelang untuk mengikat barang [keperluan kantor atau rumah tangga]; kertas tissue kering; kotak hadiah dari kardus;
kotak hadiah dari karton atau kertas; kotak hadiah dari kertas; kotak hadiah kertas; kotak kardus; kotak kardus dilipat; kotak
kardus untuk pesta; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kertas atau kardus; kotak kue dari kardus; kotak pizza dari kardus; tissue kertas kering===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040690
: 16/06/2021 20:18:55
:
: RAGIL SAPUTRA
: Jl. H. Nimin II RT. 004/RW. 003, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M
: AFJ Counselors At Law, Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor
(207 B-C) Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KERODONG BURUNG SANJAYA
: merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 21
: ===Kotak terbuat dari kain; sangkar burung; sangkar burung untuk unggas domestik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

540 Etiket

: DID2021040691
: 16/06/2021 20:34:48
:
: PT. GLOBAL DIGITAL SEMESTA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN BOULEVARD BUKIT GADING RAYA TOKO KANTOR NO.A10, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OTOZILLA
: OTOZILLA

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH KUNING MERAH JINGGA
: 9
: ===Piranti lunak komputer e-commerce yang bisa diunduh yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis
elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040693
: 16/06/2021 20:37:20
:
: ALBERTUS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Poris Indah Blok F 3 / 12, Rt. 009, Rw. 001, Cipondoh Indah, Cipondoh, Tangerang,
Kota Tangerang, Banten, 15141
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH DAN PUTIH
: 21
: ===Gelas; Gelas, kotak makan siang dan wadah makanan; Kemasan wadah gelas untuk minuman; Kotak makanan; Mug
keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga; sisir; cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan plastik; sikat

740
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gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring; wadah sikat gigi; spons mandi; toilet kecil untuk anak-anak, semua barang
di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka;
Sedotan minum dari plastik; Tutup gelas; Tutup gelas plastik berbentuk cembung; Tutup gelas plastik berbentuk datar; gelas
[wadah]; gelas berbasis bubur kertas biodegradable; gelas dicat; gelas kertas; gelas kertas atau plastik; gelas kopi; gelas
minum; gelas minuman; gelas plastik; gelas teh; gelas, bukan dari logam mulia; kontainer rumah tangga; kotak makan siang;
kotak makan siang dari kertas; kotak makan siang terisolasi termal; kotak makan siang yang terbuat dari plastik; mangkuk
plastik; minum gelas, bukan dari logam mulia; piring, mangkuk dan gelas berbasis pulp yang dapat terurai secara hayati;
sarung tangan karet sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan karet untuk keperluan rumah tangga; sarung
tangan pencuci piring; sarung tangan plastik sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan plastik untuk
keperluan rumah tangga; sarung tangan rumah tangga untuk keperluan pembersihan; sarung tangan rumah tangga untuk
penggunaan umum; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan untuk keperluan rumah tangga;
sarung tangan untuk penggunaan rumah tangga; sedotan; sedotan kertas; sedotan untuk minum; stoples kue; sumpit; sumpit
sekali pakai; toples; toples penyimpanan makanan; toples plastik untuk keperluan rumah tangga; tusuk sate masak, bukan dari
logam; tusuk sate memasak; wadah plastik portabel untuk keperluan rumah tangga dan dapur; wadah plastik untuk keperluan
rumah tangga; wadah plastik untuk penggunaan dapur===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040694
: 16/06/2021 20:49:24
:
: Arman Hermawan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Katalina 1 No 8, Kota Bandung, Jawa Barat
: Suryadi Sutanto Chandra
: Jl. Karang Layung No. 29 Bandung 40162

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PURITY PAW
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Orange
: 31
: ===Alas kotoran kucing; Biskuit untuk anjing; Makanan hewan peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk kucing; Makanan
hewan peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk anjing; Pakan hewan untuk menambah kekuatan; Sediaan untuk
penggemukan ternak; bahan makanan dan minuman untuk hewan; bibit gandum untuk pakan hewan; biskuit kucing;
konsentrat untuk pakan ternak; kue kacang untuk hewan; kue residu kedelai dan sereal untuk konsumsi hewan; kunyahkunyahan untuk binatang; makanan hewan; makanan hewan peliharaan; makanan kacang untuk hewan; makanan kaleng
untuk anjing; makanan kaleng untuk kucing; makanan kucing; makanan ternak; makanan untuk hewan; memperlakukan
hewan peliharaan organik yang dapat dimakan untuk anjing; memperlakukan hewan peliharaan organik yang dapat dimakan
untuk kucing; pakan yang diperkaya protein untuk pakan hewan; susu bubuk untuk anak kucing; susu bubuk untuk hewan;
tepung ikan untuk konsumsi hewan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040695
: 16/06/2021 20:50:42
:
: VANESSA KHONG

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SUTERA TELAGA BIRU I NO.6, RT.006, RW.010, KEL. PONDOK JAGUNG,
KEC. SERPONG UTARA, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15326
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Samoor
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: White (Putih)
: 3
: ===Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim
kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Highlighter wajah kosmetik; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit,
losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik untuk bulu
mata; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Penyeka
sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Produk
kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Scrub untuk keperluan kosmetik;
Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion,
toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan
anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaansediaan kosmetik untuk perawatan kulit; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk-bubuk untuk

740
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tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan
barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain,
gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kosmetik; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan alat rias/pembersih
badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat;
kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan
mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik yaitu
krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir,
maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner
cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk
untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kosmetik,
susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion pengencang untuk wajah,
tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik
dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pensil mata
kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung
obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pewarna
bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam
bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan dan produk perawatan kulit
[kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim
wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi,
serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit,
kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias
artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi
untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan
gigi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan
membersihkan pribadi atau losion kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040696
: 16/06/2021 20:58:39
:
: SANTO SOEN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CITRA 5 BLOK B-1 NOMOR 5, RT. 04/RW. 010, Kel. Kamal, Kec. Kalideres, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RED BUTTON + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam, Putih
: 35
: ===Toko minuman online; layanan ritel untuk minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol;
toko yang menjual minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040697
: 16/06/2021 20:59:07
:
: I MADE SUDHARMA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BR. DINAS PIKAT, Kabupaten Karangasem, Bali
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 16

740

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong
plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik opp; Kotak dari kardus atau kertas; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau
plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; bahan
kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas,
lembaran, baki dan kotak; bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau pengemasan; kantong [amplop, kantong] dari
plastik untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong plastik; kantong
plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk keperluan
rumah tangga; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik untuk
pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong plastik untuk
produk makanan; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga; kertas tissue kering; kotak
kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak
kue dari kardus; kotak pizza dari kardus; tissue kertas kering===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021040698
: 16/06/2021 21:06:40
:
: PADANG SUDIRJO

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GG. SAWO III RT/RW : 007/009, KEL/DESA : MANGGARAI SELATAN, KEC.
TEBET, JAKARTA SELATAN-DKI JAKARTA., Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MODDERFATHERS + Lukisan = Suatu Penamaan.
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 37
: ===Memberikan informasi terkait dengan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan mobil, furnitur, jam tangan, ponsel;
Perbaikan atau pemeliharaan jam dan arloji; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan jam
dan arloji; pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, dan servis piranti keras komputer, periferal komputer, piranti lunak
komputer, perangkat seluler digital, pemutar media, produk audio, set top box, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam
tangan pintar, dan produk serta aksesori elektronik lainnya; perawatan jam dan arloji; perawatan jam tangan; perbaikan atau
pemeliharaan jam dan arloji; perbaikan atau pemeliharaan jam dan arloji dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; perbaikan atau perawatan jam tangan; perbaikan dan pemeliharaan perhiasan dan jam tangan; perbaikan jam
dan arloji; perbaikan jam tangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040699
: 16/06/2021 21:07:42
:
: ADE ISYANA HAIRUNNISAH, SE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha Nusa Batam Blok K No. 01, RT.008 RW.021, Kel. Sungai Langkai, Kec.
Sagulung, Kota. Batam - Kepulauan Riau , Kota Batam, Kepulauan Riau, 29439
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LUPA Beauty & Healty + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink, Hijau, Hitam, Putih
: 3
: ===Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen
dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih
tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun
batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang
berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut,
minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting
rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi,
sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak
padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Bibit parfum; Bubuk sampo; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata
rambut asli; Deodorant stick; Highlighter krim (kosmetik); Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit,
toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak
bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath;
Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah

740
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sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk
penggunaan medis); Krim pelembab kulit beraroma; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim sabun yang tidak
mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi;
Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak
mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak,
losion dan busa stelah bercukur; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh
(tidak mengandung obat); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion antipenuaan; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion
pelindung sinar UV; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion
perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk wajah; Make up remover krim; Maskara; Masker Wajah; Masker wajah
(kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah
untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah
untuk kosmetik; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi;
Parfum, eau de toilette; Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam
bentuk bedak; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pewarna dan cat rambut;
Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata,
penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona
wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Reed diffusers terdiri
dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun
Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan
dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel
tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk
membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion,
toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan
anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan tabir surya kosmetik;
Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak
mengandung obat; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan
minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan
tubuh, krim pencukur; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum antipenuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit
berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk
keperluan kosmetik; Tempat lipstik; Tisu deodoran; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah;
Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Vitamin rambut; amber [parfum];
ambergris [parfum]; aroma diffuser buluh udara; bahan parfum dan perasa/aroma; bar sampo padat; barang-barang toilet
(toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang
lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi;
bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak
tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak
wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; bubuk bedak wangi; bubuk
bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk pasta gigi; bubuk sabun; bulu mata palsu; dasar bedak; dasar bedak
(kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga;
deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh
[wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk
kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran
untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti
keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; eau de parfum; ekstrak untuk parfum; gel pasta gigi; ginseng mengklarifikasi
masker wajah pemolesan; jel dan krim untuk mandi shower; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes,
glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis
mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah,
penyamar noda pada wajah; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik,
yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer,
Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat
kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim; krim after-shave
(non-obat); krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim antipenuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim
bayi yang tidak mengandung obat; krim berjemur; krim bibir; krim boot; krim cukur; krim dasar bedak; krim exfoliant untuk
keperluan kosmetik; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan
tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit yang adil;
krim malam; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim
non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih; krim
pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih gigi; krim
pemutih kulit; krim pengelupas; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim ruam popok tanpa obat;
krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan,
krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan
kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit;
krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah;
krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
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krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan susu untuk tubuh,
sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; lipstik; losion; losion untuk kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab badan dan
kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (nonmedis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab stimulasi
non-obat untuk kulit; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh;
losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari;
losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk
penggunaan kosmetik; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up bedak; make-up
dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up
menghapus krim; mandi minyak untuk perawatan rambut; maskara; maskara rambut; masker kecantikan wajah; masker
kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker pembersih untuk wajah;
masker pemutih kulit wajah; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk
penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; minyak jenggot; minyak
memperbaiki rambut; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak penataan rambut; minyak
rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian
rambut; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak, losion dan susu
semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika;
parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat;
parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi; pasta gigi bayi;
pasta gigi cair; pasta gigi tanpa obat; pasta pemutih gigi; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab, losion
dan krem untuk badan dan kulit; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembilasan rambut
[kondisioner sampo]; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemolesan pemerah pipi; pencuci
tubuh (sabun) bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; penghitam alis; pensil alis; penyeka, kapas
dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; perekat untuk bulu mata
palsu, rambut dan kuku; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata
palsu; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan
semprotan (sprays); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk sabun; reed diffusers terdiri dari minyak
wangi dalam wadah dan termasuk buluh; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi;
sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk
binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan,
wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci;
sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk
penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun
mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk
cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat
untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah;
sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam
bentuk cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk
mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan
tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran
kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang
tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran
dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan
lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik,
shampoo, shampoo kering; sachet parfum; sampo; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan
pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo tanpa
obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisionerkondisioner; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan
mandi]; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik wajah; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
tabir surya; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaansediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun,
wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak
mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; semprotan deodoran feminin;
semprotan deodoran kaki; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan untuk tubuh
yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata;
serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum
mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah;
serum yang mengandung ekstrak batu permata; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH
seimbang; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya
untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu, kain atau
penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; toner kulit nonobat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; warna
alis dalam bentuk pensil dan bubuk; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040700
: 16/06/2021 21:12:46
:
: Cun Cun

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Casa Jardin Blok C9 NO.3, RT.002/RW.009, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec.
Cengkareng, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Agustin S.H.
: GP Plaza Lantai 2 Jl. Gelora II No. 1 Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KAUZTEE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning, Coklat
: 35
: ===Jasa grosir; Jasa toko; Toko yang menjual pakaian; belanja online; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa promosi dan
pemasaran secara online; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; penyediaan informasi produk dan jasa untuk
penjualan komersial; toko; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021040701
: 16/06/2021 21:13:45
:
: SENTANU WAHYUDI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JLN. GANDEKAN LOR NO. 19 RT 052 RW 015 PRINGGOKUSUMAN
GEDONGTENGEN, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55272
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: indo islands
: pulau indo

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: latar belakang putih dan warna hijau tosca
: 39
: ===Jasa angkutan barang via darat menggunakan mobil trailer dengan dan tanpa peti kemas; Layanan angkutan; Menyewa
kapal, kapal pesiar, kapal, kapal dan kendaraan air; informasi transportasi; jasa pemandu wisata; jasa pengiriman parsel; jasa
penyewaan kapal pesiar dan kapal; jasa perencanaan rute perjalanan; jasa perjalanan wisata; jasa transportasi dan
penyewaan kendaraan; jasa transportasi dan penyimpanan; kemasan pakaian untuk transportasi; konsultasi di bidang
transportasi udara; layanan charter udara; layanan check-in maskapai; layanan check-in penumpang bandara; layanan
informasi transportasi terkomputerisasi; layanan konsultasi dan pemesanan yang berkaitan dengan perjalanan; layanan
mengemudi kendaraan; layanan pakai; layanan pemandu wisata perjalanan pribadi; layanan pemesanan tiket perjalanan;
layanan penerbangan dan pengiriman; layanan pengemudi; layanan penyelamatan hewan peliharaan; melakukan atau
mengawal tur perjalanan; melakukan perjalanan wisata keliling dengan sepeda; melakukan perjalanan wisata wisata dengan
bus; melakukan tur perjalanan wisata; melakukan wisata jalan-jalan dengan pesawat terbang; merencanakan, mengatur dan
memesan perjalanan; merencanakan, mengatur dan memesan perjalanan dengan cara elektronik; pelesir dengan kapal
pesiar; pemanduan kapal; pengemasan barang; pengemasan barang dagangan; pengemasan barang dalam perjalanan;
pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, dokumen, paket,
dan surat; penyelamatan bawah air; penyelamatan kapal; penyewaan kapal; penyewaan kapal pesiar; penyewaan kendaraan
air; penyewaan pesawat; penyewaan pesawat, kendaraan dan kapal; penyimpanan fisik musik digital yang disimpan secara
elektronik; perencanaan dan pemesanan perjalanan dan transportasi, melalui sarana elektronik; perencanaan dan pemesanan
perjalanan maskapai, melalui sarana elektronik; reservasi perjalanan; reservasi perjalanan yang terkomputerisasi; sewa
pesawat; transportasi kapal kesenangan; transportasi kapal penumpang; transportasi kendaraan; transportasi penumpang;
transportasi pesawat baling-baling; transportasi pesawat turbojet; transportasi udara dan laut; tur perjalanan dan layanan
pemesanan tiket===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040703
: 16/06/2021 21:16:27
:
: I MADE SUDHARMA

Alamat Pemohon

: BR. DINAS PIKAT, Kabupaten Karangasem, Bali

740

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 16
: ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong
plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik opp; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Plastik film dan kantong plastik
untuk membungkus dan mengemas; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan kemasan yang terbuat dari
kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau
pengemasan; kantong belanja dari plastik; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk keperluan rumah
tangga; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan;
kantong sampah plastik; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga; kotak hadiah dari karton atau kertas; kotak
hadiah kertas; kotak kardus; kotak kardus dilipat; kotak kardus untuk pesta; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus
dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas atau kardus;
kotak kertas yang bisa dilipat; kotak kue dari kardus; kotak kue dari karton; kotak pesta dari karton atau kertas; kotak pizza
dari kardus===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040704
: 16/06/2021 21:17:21
:
: Cun Cun

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Casa Jardin Blok C9 NO.3, RT.002/RW.009, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec.
Cengkareng, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Agustin S.H.
: GP Plaza Lantai 2 Jl. Gelora II No. 1 Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KAUZTEE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning, Coklat
: 25
: ===Celana; Pakaian Olahraga; baju untuk anak-anak; jaket [pakaian]; jaket bersepeda; jaket untuk pengendara sepeda motor;
kaos; kaos kaki; pakaian untuk olahraga; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040705
: 16/06/2021 21:31:47
:
: Johny Kusuma Putra

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Nusukan, RT 001 RW 012, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa
Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BAKSO ENDES dan Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning; Oranye; Merah; Hijau; Putih; Hitam
: 29
: ===Abon Sapi; Abon daging; Air kaldu yang dipadatkan; Bakso daging sapi; Bakso dan/atau kue (perkedel) gurita; Bakso

740

dan/atau kue (perkedel) sayuran; Bakso dan/atau lumpia udang; Bakso goreng; Bistik Daging Sapi; Daging Sapi Lada Hitam;
Daging kerbau; Daging sapi angus; Daging sapi muda; Empal Sapi; Geprek Daging; Gulai sapi; Kaldu ayam yang dapat
diminum; Kaldu daging domba; Kaldu daging sapi; Kaldu pati ayam yang dapat diminum; Kaldu pati sapi yang dapat diminum;
Kaldu sapi yang dapat diminum; Konsentrat kaldu; Makanan yang terbuat dari daging; Produk daging yang dibekukan; Produk
olahan daging sapi; Rambak kulit sapi; Rendang Daging Suwir; Rendang Sapi; Rolade Sapi; Sate Daging Sapi; Sate Sosis
Sapi; Sediaan daging yang diawetkan; Semur Daging Sapi; Se’i Daging Sapi; Sup bakso matzo; Sup, sup berkonsentrasi,
sediaan-sediaan untuk membuat sup, sup, kaldu kubus, kaldu, berbentuk kubus, tablet atau bubuk, sediaan-sediaan untuk
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membuat kaldu, kaldu berkonsentrasi.; Veal stock (olahan dari tulang daging sapi muda); air kaldu; bahan makanan, yaitu
minyak yang menjadi bahan makanan untuk konsumsi manusia; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso isi daging ayam
cincang; bakso isi daging sapi cincang; bakso lobster yang dibumbui; bakso sapi; bakso sosis (adonan bakso dalam bentuk
sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis sapi; bakso sotong; bakso tahu ayam; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur
sapi; bakso urat; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; daging;
daging beku-kering; daging giling; daging ham sapi; daging kemasan; daging kering; daging kornet; daging masak; daging
sapi; daging sapi asap; daging sapi kering; daging sapi olahan; daging sapi rebus; daging segar; daging, beku; ekstrak daging;
gelatin daging; hidangan daging yang dimasak; iga [potongan daging]; irisan daging sapi; jerky (daging tanpa lemak); kaldu;
kaldu ayam; kaldu beku; konsentrat kaldu; konsentrat kaldu daging; kornet sapi; lemak daging sapi; lemak sapi untuk
makanan; makanan berbahan dasar daging; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya dibentuk bulat
pipih; minyak berbumbu; minyak dan lemak untuk makanan; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak goreng;
minyak hewani untuk keperluan kuliner; minyak hewani untuk makanan; minyak tulang untuk makanan; minyak untuk
makanan; nugget sapi; pasta daging; persediaan daging sapi; potongan daging sapi; produk daging; produk daging olahan;
produk daging sapi; produk makanan daging yang diawetkan; seolleongtang [kaldu tulang sapi Korea]; sosis daging; sosis
sapi; steak daging; zat lemak untuk pembuatan lemak dan minyak yang bisa dimakan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040706
: 16/06/2021 21:32:37
:
: I MADE SUDHARMA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BR. DINAS PIKAT, Kabupaten Karangasem, Bali
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOHAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 16
: ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong
plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik opp; Kantong plastik untuk membungkus bahan makanan; Kotak dari kardus
atau kertas; Kotak kertas; Kotak terbuat dari karton; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan,
wadah dan boks; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; bahan kemasan yang terbuat dari
kertas daur ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak;
bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau pengemasan; kantong belanja dari plastik; kantong kertas atau plastik
untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk
kemasan; kantong plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk
pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong sampah
plastik; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga; kertas tissue kering; kotak kardus; kotak kardus dilipat; kotak
kardus untuk pesta; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas; kotak kertas atau kardus; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak kue dari
kardus; kotak kue dari karton; kotak pesta dari karton atau kertas; kotak pizza dari kardus; tissue kertas kering===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040707
: 16/06/2021 21:33:02
:
: PT. IJI JATI INGGIL

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Cikawao Permai Kavling B-19, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: iji
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 30
: ===Kopi Susu ; Kopi gula aren; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh;
Minuman teh dengan atau tanpa susu; es kopi; kopi; kopi beraroma; kopi buatan; kopi giling; kopi rempah; kopi susu instan;
minuman berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang
terbuat dari kopi; produk-produk kopi===

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040708
: 16/06/2021 21:37:09
:
: Nur Irfan Satya Adi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Dite Manis 1 A/5 RT 042 RW 011, Manisrejo, Taman, Kota Madiun, Jawa Timur,
63138
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Klayyapan's Est 2021 + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, coklat tua dan coklat muda
: 16
: ===alat tulis kantor; alat tulis kertas kantor; amplop; bahan kemasan karton; bahan pembungkus kertas; bahan pengemasan
dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bantalan penyerap kertas dan selulosa untuk digunakan dalam
kemasan makanan; barang cetakan; brosur cetak; brosur yang dicetak; buku resep; film plastik untuk pembungkus makanan;
kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong kertas
untuk pembungkus; kantong plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kardus
pembawa makanan dan minuman; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang
dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021040709
: 16/06/2021 21:46:13
:
: LG ELECTRONICS INC.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, Republic of Korea
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Objet Collection
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 7, 9, 11
: ===Alat penghisap debu berbentuk tongkat; Alat penghisap debu secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga dan perlengkapan tidur; Alat pengolah makanan secara elektrik (menggunakan tenaga listrik);
Kantong-kantong untuk alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik); Selang-selang untuk alat penghisap debu
elektrik (menggunakan tenaga listrik); kompresor putar; kompresor untuk lemari es; mesin cuci listrik; mesin pencuci piring;
mesin pengering spin [tidak dipanaskan]; mixer listrik untuk keperluan rumah tangga; pembersih uap untuk keperluan rumah
tangga; pembersih vakum genggam; pembersih vakum robot; penyedot debu; pompa udara terkompresi; rotary blower===
===Alat penerima suara dan gambar video (Audio-Video) untuk home theaters; Monitor-monitor untuk komputer; Pengeras
suara audio (audio speakers) untuk home theaters; Pengisi baterai portabel; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi
suara atau gambar; display elektronik yang dinamis (digital signage); kabel telepon; komputer; komputer navigasi untuk mobil;
pemutar audio; pengeras suara audio; peralatan audio; peralatan dan instrumen audio dan visual listrik; peralatan komunikasi
yang dapat dibawa-bawa; perangkat lunak komputer; ponsel pintar; proyektor home theater; sistem home theatre; telepon;
telepon seluler; telepon tanpa kabel; televisi===
===Alat penurun kelembaban untuk keperluan rumah tangga; Kompor–kompor gas; Mesin–mesin yang mengatur pencucian
pakaian dengan pengeringan pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Pengering
pakaian elektrik (menggunakan tenaga listrik); alat pengatur kelembapan udara yang menggunakan listrik; alat penghasil ion
untuk keperluan industri; alat penghasil ion untuk keperluan rumah tangga; aparat pemanas; aparatur udara panas; cooktops
gas; filter pemurnian air listrik untuk keperluan rumah tangga; filter udara untuk keperluan rumah tangga; humidifier industri;
humidifier untuk keperluan rumah tangga; ionizers air untuk keperluan rumah tangga; kipas angin listrik; kompor induksi;
kulkas gas; lemari display pendingin; lemari es; listrik ruang pendingin peralatan untuk keperluan rumah tangga; oven
memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; oven microwave; pelembab udara; pembersih udara; pembersih udara rumah
tangga; pembersih udara rumah tangga dan ionizers; pemurni air listrik untuk keperluan rumah tangga; pemurni air untuk
keperluan rumah tangga; pemurni air untuk penggunaan rumah tangga; pendingin anggur, listrik; pendingin udara; perangkat
penyimpanan untuk menjaga kesegaran bahan makanan yang memiliki fungsi menghasilkan potensi listrik pada lemari es dan
freezer untuk keperluan rumah tangga dan industri===
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Prioritas

740

: DID2021040710
: 16/06/2021 21:49:39
:

540 Etiket

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: LG ELECTRONICS INC.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, Republic of Korea
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Objet
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 7, 9, 11
: ===Alat penghisap debu berbentuk tongkat; Alat penghisap debu secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga dan perlengkapan tidur; Alat pengolah makanan secara elektrik (menggunakan tenaga listrik);
Kantong-kantong untuk alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik); Selang-selang untuk alat penghisap debu
elektrik (menggunakan tenaga listrik); kompresor putar; kompresor untuk lemari es; mesin cuci listrik; mesin pencuci piring;
mesin pengering spin [tidak dipanaskan]; mixer listrik untuk keperluan rumah tangga; pembersih uap untuk keperluan rumah
tangga; pembersih vakum genggam; pembersih vakum robot; penyedot debu; pompa udara terkompresi; rotary blower===
===Alat penerima suara dan gambar video (Audio-Video) untuk home theaters; Monitor-monitor untuk komputer; Pengeras
suara audio (audio speakers) untuk home theaters; Pengisi baterai portabel; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi
suara atau gambar; display elektronik yang dinamis (digital signage); kabel telepon; komputer; komputer navigasi untuk mobil;
pemutar audio; pengeras suara audio; peralatan audio; peralatan dan instrumen audio dan visual listrik; peralatan komunikasi
yang dapat dibawa-bawa; perangkat lunak komputer; ponsel pintar; proyektor home theater; sistem home theatre; telepon;
telepon seluler; telepon tanpa kabel; televisi===
===Alat penurun kelembaban untuk keperluan rumah tangga; Kompor–kompor gas; Mesin–mesin yang mengatur pencucian
pakaian dengan pengeringan pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Pengering
pakaian elektrik (menggunakan tenaga listrik); alat pengatur kelembapan udara yang menggunakan listrik; alat penghasil ion
untuk keperluan industri; alat penghasil ion untuk keperluan rumah tangga; aparat pemanas; aparatur udara panas; cooktops
gas; filter pemurnian air listrik untuk keperluan rumah tangga; filter udara untuk keperluan rumah tangga; humidifier industri;
humidifier untuk keperluan rumah tangga; ionizers air untuk keperluan rumah tangga; kipas angin listrik; kompor induksi;
kulkas gas; lemari display pendingin; lemari es; listrik ruang pendingin peralatan untuk keperluan rumah tangga; oven
memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; oven microwave; pelembab udara; pembersih udara; pembersih udara rumah
tangga; pembersih udara rumah tangga dan ionizers; pemurni air listrik untuk keperluan rumah tangga; pemurni air untuk
keperluan rumah tangga; pemurni air untuk penggunaan rumah tangga; pendingin anggur, listrik; pendingin udara; perangkat
penyimpanan untuk menjaga kesegaran bahan makanan yang memiliki fungsi menghasilkan potensi listrik pada lemari es dan
freezer untuk keperluan rumah tangga dan industri===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040711
: 16/06/2021 21:52:09
:
: Marlina Rosmawangi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The Green Cluster Banyan Ville Blok H7 No 6, Serpong, Tangerang Selatan, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UKIYO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan merah
: 25
: ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk olahraga; Alas

740

kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu
pantofel; Alat penutup telinga; Atasan sebagai pakaian; Baju Hangat; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah kura-kura;
Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa;
Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat
lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju renang; Baju tidur; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Baklak; Bandana anak-anak;
Barang-barang pakaian olahraga; Bodysuit; Bretel [suspender]; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana jeans;
Celana ketat tipis untuk wanita; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang denim; Celana panjang longgar batik;
Celana panjang setelan untuk jalan; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek untuk berolahraga;
Celana renang; Celana tahan dingin; Cukin; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Daster tidur; G-string; Gaun malam; Gaun
pengantin; Gaun prom; Hijab; Hot pants; Ikat kepala (pakaian); Ikat pinggang; Jaket Jeans; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol;
Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa
lengan yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket windbreaker;
Jaket wol; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas anak-anak; Jerkins; Jubah; Kaftan; Kain yang diikatkan di
pergelangan tangan sebagai pakaian; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos t-shirt; Kaos tanpa
lengan; Kaus kaki setinggi lutut; Kaus pakaian; Kebaya; Kelom; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerah polo;
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Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat
musim hujan; Kostum Halloween dan kostum topeng; Kulot; Lapisan-lapisan; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mantel;
Mantel kulit panjang; Mantel tahan dingin; Mantel wol; Mantel yang terbuat dari bahan berlapis; Masker penutup mata untuk
tidur; Masker wajah (pakaian); Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian];
Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian
Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian
anak-anak; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian,
syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan
(pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap
keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian dalam; Pakaian dalam dua
potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek;
Pakaian hamil; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian kerja untuk perempuan;
Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim;
Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian penutup di pantai; Pakaian renang; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian
malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian wanita;
Pakaian wanita jeans; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah
dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan
(handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang
menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket
dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana
panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa
lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk
pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas
di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk
bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan
celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk
pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah,
jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja,
kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan,
sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan,
celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan
pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo,
sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga,
kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup
kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket
(shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi
bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim
dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju
renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet
suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi
pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu
(wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank
top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala,
visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk
pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas,
bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung
tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak,
pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar,
pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup
setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi,
penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Pashmina;
Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pembungkus pakaian; Penghangat badan yang terbuat dari
bahan berlapis; Penghangat telinga; Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan
tangan; Penutup telinga; Rok Jeans; Rok Luar; Rok dalam [pakaian dalam]; Rompi; Rompi yang terbuat dari bahan berlapis;
Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking; Sandal Gunung; Sarung batik; Sarung
tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan dalam berjari; Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan tahan dingin;
Sarung tenun; Sarung tenun tangan; Selempang; Selop; Selop Kasut; Sepatu Dansa; Sepatu olahraga atau santai; Setagen
(Ikat Pinggang); Setelan pakaian main; Sol karet; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang
dimasukkan melalui kepala (pullovers); Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer printing; Switer sablon; Syal; Syal penutup
bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt; T-shirt
bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt
printing; T-shirt sablon; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi
kupluk; Topi yang terbuat dari wol; Tudung kepala (Pakaian); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus untuk olahraga; alas
kaki terbuat dari kayu; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk bersepeda yang memiliki perlengkapan untuk cleat sepeda
untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk
pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk wanita; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki
ortopedi; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal,
sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot;
artikel pakaian untuk bayi dan balita; atasan [pakaian]; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung; atasan
berleher tinggi; atasan polo rajutan; atasan rajut; atasan untuk anak-anak; atasan untuk pria; atasan untuk wanita; bagian atas
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anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas
sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan
sepatu; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju busana muslim; baju dalam; baju kaos (t-shirt); baju
ketat; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami;
baju santai; baju tenun; baju tidur; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; ban
lengan [pakaian]; bandana; bandana [syal]; bando; bando [pakaian]; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat
dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang
pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; baret; beha dan miniset; bikini; bikini top; blazer; blazer [pakaian
bisnis]; blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan
pendek batik; bodices [pakaian dalam]; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits untuk orang dewasa; bodysuits
untuk pria; bodysuits untuk wanita; bolero; bootee (sepatu bayi wol); booties; bra; bra menyusui; bra olahraga; bra tanpa strap;
bretel; camisette; capris denim; cardigan; celana; celana anak; celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi
[pakaian dalam]; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana dalam; celana dalam pria; celana
dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana formal; celana
hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana kaki; celana kapri; celana
kargo; celana kasual; celana ketat; celana ketat wol; celana khaki; celana lebar kaki; celana mandi; celana militer; celana
olahraga; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana panjang; celana panjang
(Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang longgar; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi;
celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat;
celana panjang yang menyerap keringat; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek bayi; celana
pendek boxer; celana pendek denim; celana pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti selulit;
celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek sepak bola replika; celana
pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang; celana
pendek untuk selancar; celana pendek untuk wanita; celana popok bayi; celana renang; celana salju; celana santai; celana
stretch; celana tanaman; celana tanaman denim; celana tanggung; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana
untuk olahraga; celana untuk wanita; celemek; celemek [pakaian]; celemek plastik; chasubles; chemises (jenis pakaian dalam
untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; cinchers pinggang; corselets; dasi; dasi
(pakaian); dasi katun; dasi sutra; daster; durumagi [Mantel Korea]; earbands [pakaian]; flat balet [sepatu flat]; gabardin; garter
pengantin; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun jumper (baju hangat); gaun
kasmir; gaun koktail; gaun pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun pesta; gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk
wanita; gaun tabung; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; geta [Bakiak kayu gaya
Jepang]; hanbok [pakaian tradisional Korea]; hiyori-geta [bakiak kayu rendah]; hoodies; ikat pergelangan tangan; ikat pinggang
(pakaian dalam); ikat pinggang [korset]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket; jaket [pakaian bisnis];
jaket [pakaian]; jaket angin; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berkerudung; jaket bomber; jaket dengan
penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket hujan; jaket
jas; jaket kasmir; jaket kasual; jaket katun; jaket kulit; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket
olahraga; jaket panjang; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket ringan; jaket safari; jaket suede; jaket sutra; jaket tanpa
lengan; jaket wol; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset
untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola;
jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan setelan; jas luar; jas mandi; jas panjang; jas pelaut; jas satu potong; jas tiga
potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; jeans biru; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi [Alas kaki kerja
berujung Jepang]; jilbab; jubah mandi; jumpsuit; jumpsuits [pakaian]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kain pengikat untuk
pergelangan tangan [pakaian]; kamisol; kaos; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis
yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek;
kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos turtleneck
tiruan; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus; kaus [pakaian]; kaus kaki; kaus kaki anak-anak; kaus kaki baju pria; kaus
kaki celana panjang; kaus kaki dan stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana
ketat; kaus kaki pergelangan kaki; kaus kaki pria; kaus kaki sandal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus
lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus tanpa lengan; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian);
kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja formal;
kemeja kancing; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja turtleneck; kemeja
untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja-jacs; kerah [pakaian]; kerah
untuk gaun; kerudung [pakaian]; kimono; koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi [pakaian]; korset; korset [pakaian
dalam]; korset [pakaian yayasan]; korset mantel parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam; kostum Halloween; kostum
renang; kostum renang dilengkapi dengan bra cup; kostum tari; kostum topeng; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian];
legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging capri; legging menjadi celana panjang; legging pelangsing antiselulit; linen tubuh [garmen]; manset; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain,
kulit atau kulit imitasi; mantel; mantel [pakaian]; mantel denim; mantel musim dingin; mantel olahraga; mantel panjang; mantel
rok; mantel rumah; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel yang terbuat dari katun; menjalankan jas; muffs [pakaian];
nemaki [jubah tidur Jepang]; overall; overall kerja; overshirts; overtrouser; pakaian; pakaian [pakaian]; pakaian bawahan rajut;
pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim;
pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis;
pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam
panjang; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam tenun; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita;
pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dansa;
pakaian dari kain linen; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal untuk pria;
pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian
kerja; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian lateks; pakaian latihan (olah
raga); pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk
anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk
wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mewah; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga;
pakaian pantai; pakaian pas untuk pria; pakaian pengantin; pakaian pengendara sepeda motor; pakaian penutup bagian luar;
pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun
rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian
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renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang untuk anak-anak;
pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian resmi; pakaian ringan; pakaian santai; pakaian santai untuk
pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai; pakaian sutra; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian
tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian
termal; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tidur;
pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk
anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk olahraga; pakaian
untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh
digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans,
baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama,
celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita
penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang,
tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt;
pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang
terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia;
pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen
atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana
ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang
menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi;
pantalon; pelindung kaki (celana); pengantin pengantin wanita; penghangat lengan [pakaian]; penghangat tangan [sarung
tangan tanpa jari]; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats),
bandana, topi (bonnets); penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air
atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk anakanak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; ponco; pullover berkerudung; puncak tabung;
puncak turtleneck tiruan; puncak untuk orang dewasa; rajutan [pakaian]; rok; rok [pakaian bisnis]; rok dalam; rok denim; rok
maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rompi; rompi bawah; rompi bulu; sabuk; sabuk kulit [pakaian]; sabuk tekstil
[pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk untuk pria; sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sabuk
yang terbuat dari kulit; sabuk yang terbuat dari kulit imitasi; sabuk yang terbuat dari tekstil; sandal; sandal bakiak; sandal balet
[sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan sepatu pantai; sandal dansa; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan
khusus; sandal kulit; sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal pantai; sandal pelindung kaki; sandal selop; sandal untuk anakanak; sandal untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sari; sarung; sarung tangan; sarung
tangan [pakaian]; sarung tangan dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh
elektronik genggam; sarung tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan
tak berjari; sarung tangan untuk pakaian; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selendang [pakaian]; selendang
untuk di pantai; selimut dpt dipakai; selop; sendal; sendal flip-flop; sepatu; sepatu balet; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan;
sepatu berjalan; sepatu boot bayi; sepatu boot karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu;
sepatu bot kerja; sepatu bot kulit domba; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan sampai dengkul;
sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington [wellies];
sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa; sepatu dansa ballroom; sepatu datar; sepatu formal; sepatu
gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk
sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu
kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu kerja; sepatu kulit; sepatu luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu
olahraga; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pengantin wanita; sepatu
platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu slip-on;
sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota; sepatu untuk orang dewasa;
sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar
ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana
olahraga; sepatu untuk wanita; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan
pria; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan bisnis; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung
(hoodies); setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; setelan rok; setelan untuk
olah raga; setengah boot; singlet; singlet olahraga; skort denim; slipovers; stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita;
stoking setinggi lutut; stoking tubuh; sundresses; sunsuits; suspender [bretel]; suspender kaus kaki; suspender stocking;
sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan jilbab; syal kapas;
syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal renda; syal sutra; syal wol; syal yang melingkar di leher;
tabard; tali bra [bagian dari pakaian]; tanaman denim; tanaman kargo; tanaman legging; teddies [pakaian dalam]; topi; topi
dengan visor; topi koki; topi mandi; topi matahari; topi mode; topi olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi rajut; topi rajutan;
topi top; topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; trainer
(alas kaki); tuksedo; tunik; turtleneck; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala, yaitu,
topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; visor (penutup kepala);
visor (tutup kepala); zori [sandal gaya Jepang]===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021040712
: 16/06/2021 22:03:30
:
: PT. NASAKO INTI ARTHA

540 Etiket

: Wisma 46 Lantai 47 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Blok 46-50 RT. 010 RW. 011 Kel.
Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DR'S LAB
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Abu-Abu
: 3
: ===Alas bedak; Masker Wajah; Pembersih make-up; Produk kosmetik; Produk perawatan kulit; Sabun Mandi; Sampo;
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; bedak; dasar bedak; deodoran
tubuh [wewangian]; kit kosmetik; kosmetik; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil
mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim kosmetik, susu, lotion,
gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim pemutih kulit; krim tabir surya; losion untuk kulit; losion rambut; losion
untuk tubuh; masker kecantikan; minyak atsiri citron; parfum; pasta pemutih gigi; pemutih gigi (strip dan pasta); sabun wajah;
sabun-sabun; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan
pemutih gigi; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit; tabir surya; wangi-wangian; wewangian; wewangian,
minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Dr. Sutomo 2/67-A, Rt.002 Rw.002, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
: Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PRESIDENT & SON + LOGO
: PRESIDENT & SON = Presiden dan anak.
NB: Pemohon adalah pemilik merek “PRESIDENT + LOGO” daftar nomor IDM000649052 dalam kelas
25.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, coklat, hitam, putih.
: 25
: ===Baju koko; Gamis pria; Kopiah; Peci; Sarung tenun; Songkok (Peci); kurta (pakaian)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Dr. Sutomo 2/67-A, Rt.002 Rw.002, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
: Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PRESIDENT EXECUTIVE + LOGO
: PRESIDENT EXECUTIVE = Presiden Eksekutif.
NB: Pemohon adalah pemilik merek “PRESIDENT + LOGO” daftar nomor IDM000649052 dalam kelas
25.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, coklat, hitam, putih.
: 25
: ===Baju koko; Gamis pria; Kopiah; Peci; Sarung tenun; Songkok (Peci); kurta (pakaian)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040713
: 16/06/2021 22:05:44
:
: ANWAR MACHZUMI, SH

: DID2021040714
: 16/06/2021 22:18:18
:
: ANWAR MACHZUMI, SH

: DID2021040715
: 16/06/2021 22:18:44
:
: SENTANU WAHYUDI

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: JLN. GANDEKAN LOR NO. 19 RT 052 RW 015 PRINGGOKUSUMAN
GEDONGTENGEN, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55272
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: the gardens eatery coffee bar pool
: taman restoran kopi bar kolam renang

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning dan hitam
: 30
: ===Adonan Pastri; Adonan makanan yang mengandung tepung; Arang aktif untuk makanan; Bahan dasar pizza; Bahan
makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan pengental untuk memasak makanan; Bakpao; Beras; Beras
jepang; Beras shirataki; Bika Ambon; Biskuit selai kacang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi
cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang
dilapisi cokelat rasa susu; Brem; Bubur Ayam; Bumbu Gulai; Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu instan bubuk; Bumbu masak (moto);
Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi uduk; Campuran Bumbu
beraroma untuk Makanan; Campuran untuk roti; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Coklat terbuat dari bahan
campuran antara dark cokelat dan buah mangrove; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Cuka quince
(buah); Es (air yang dibekukan); Es ketan durian; Es kristal; Es pisang ijo; Es silinder; Es teler; GIS (bahan pemekar roti);
Galamai (dodol khas Sumatera Barat); Garam rumput laut; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula kacang; Hamburger
sandwiches; Hasil produksi Madu; Jawawut yang dihancurkan; Jenang; Jus jahe [minuman]; Kedelai bubuk untuk digunakan
sebagai makanan; Keju gembung [camilan jagung]; Kembang gula beku; Kepingan jagung; Keripik camilan sereal; Kerupuk
Gendar; Kerupuk Jengkol; Kerupuk ikan dengan perasa; Kerupuk udang dengan rasa; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Klapertaart;
Kue Bugis Betawi; Kue Cincin; Kue Combro; Kue Cucur; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue
Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue Kecalo; Kue Kelen; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis
Kojo; Kue Lapis Sagu; Kue Lepet; Kue Lumpang; Kue Muso; Kue Onde; Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pia Saronde; Kue
Putri Kandis; Kue Putu; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Satu; Kue Sie Itek; Kue Srikaya; Kue Tenteng; Lasagna; Lemper
Daging; Madu untuk Makanan manusia; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan batang berenergi
berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar madu; Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa; Makanan ringan
berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula];
Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan yang mengandung tepung;
Mie; Mie Celor; Mie Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Sagu; Mie Terbang; Mie Titi; Mie italia; Mie jepang;
Mie shirataki; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar madu; Minuman kunyit asam; Minuman serbuk daun kelor;
Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa alpukat (moringa avocado); Minuman serbuk daun kelor organik royal
moringa rasa coklat (moringa chocolate); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger);
Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman serbuk daun kelor organik
royal moringa rasa latte (moringa latte); Minuman temulawak; Muffins; Nasi Ayam ala Sihlin; Nasi Ayam Bakar Bali; Nasi
Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Solo; Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi Ayam Betutu; Nasi Ayam Bumbu
Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau; Nasi Ayam Fillet Crispy; Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam Geprek Sambal Matah; Nasi Ayam
Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng Kuning; Nasi Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam Goreng Mentega; Nasi Ayam Isi
Buluh; Nasi Ayam Kailo; Nasi Ayam Kalasan; Nasi Ayam Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi Ayam Kemangi; Nasi Ayam Lada
Hitam; Nasi Ayam Paniki; Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Penyet; Nasi Ayam Pop; Nasi Ayam Rica Rica; Nasi Ayam Sambal
Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang; Nasi Ayam Tuturuga; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju);
Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Nasi Ayam crispy original (Ayam goreng tepung original);
Nasi BBQ Saus Jawa; Nasi Campur Bali; Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Bakso Paket Ekonomi; Nasi Goreng Jawa; Nasi
Goreng Kampung; Nasi Goreng Oriental; Nasi Goreng Parahyangan; Nasi Goreng Seafood; Nasi Goreng Tek-Tek; Nasi
Goreng Teri; Nasi Gulai Nangka; Nasi Kari Ayam; Nasi Krengsengan Ayam; Nasi Lemak Ayam; Nasi Lemak Melayu; Nasi
Opor Ayam; Nasi Padang; Nasi Pepes Ayam; Nasi Pepes Ayam Bali; Nasi Rendang Ayam; Nasi Rendang Ayam Kacang
Merah; Nasi Sate Ayam; Nasi Semur Ayam; Nasi Terong Balado; Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Nasi gurih Ayam
penyet; Nasi gurih krengsengan Mercon; Nasi gurih telur balado; Nasi hitam sudah diolah dalam kemasan; Nasi jepang sudah
diolah dalam kemasan; Nasi lemak; Nasi merah sudah diolah dalam kemasan; Nasi organik sudah diolah dalam kemasan; Pai
isi daging; Panada; Panettone (roti manis); Pangsit goreng; Pasta; Pengental untuk tahu; Penyedap rasa selain minyak
essensial untuk minuman; Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak esensial); Produk kembang gula rami yang dapat
dimakan dan produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami; Ravioli; Rempeyek; Risoles Ayam; Risoles
Daging; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti koktail; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup
ke dalam kuah srikaya; Saffron (rempah-rempah); Sambal dari buah-buahan bawang merah; Sambal goreng; Saus Pico de
Gallo; Saus Pizza; Saus untuk es krim; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan hidangan pasta; Sediaan makanan berbahan
dasar pasta; Sediaan pasta; Sediaan sereal; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk;
Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Seduhan dari rempah-rempah; Serbuk
garut Jepang untuk keperluan kuliner; Tablet hisap (tidak mengandung obat); Tauco; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk
kombu [kelp]; Teh daun kelor; Teh hijau jepang; Teh lemon; Teh serbuk daun kelor; Teh yang menggunakan kelor; Tepung
Jawawut; Tepung jagung; Thyme kering untuk digunakan sebagai bumbu; Wingko; Yangko (kue moci); acar jahe [bumbu];
adonan crepe; adonan panekuk; adonan pizza; adonan puff pastry (roti); adonan roti; adonan untuk membuat crepes; adonan
wafer; ampiang ikan; ampiang kerang; ampiang telur ketam; ampiang tinta cumi; ampiang udang; arem-arem; bahan dasar
kakao untuk produk manisan; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pengganti kopi; bahan pengganti marzipan;
baking cokelat; bakso yang terbuat dari kanji; bar muesli; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang
putih bubuk; bawang putih cincang [sambal]; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; beras hitam; biji bayam
olahan; biji chuang chia [bumbu]; biji jali [bumbu]; biji jintan [bumbu]; biji kiwicha olahan; biji rami untuk tujuan kuliner [bumbu];
biji-bijian cannihua olahan; biji-bijian olahan; biskuit; biskuit bawang; biskuit malt; biskuit mentega kecil; bola keju gembung
[camilan jagung]; bola-bola ubi; brondong jagung; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk biji perilla
untuk keperluan kuliner; bubuk daun kelor dimakan mengandung kelor; bubuk mustard [rempah-rempah]; bubuk saus; bubuk
untuk menggoreng ayam; bubur gandum; bubur manis; bumbu olahan [bumbu]; bunga rampai; cabe jamu (bumbu);
cakwe/cakue; camilan jagung gembung; campuran kopi dan sawi putih; campuran muffin; campuran panekuk; campuran
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pastry; campuran untuk membuat teh; campuran untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan;
campuran untuk membuat teh kombucha; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti
dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan saus; cengkeh (bumbu); chapati [roti tidak beragi]; chestnut panggang dilapisi
dengan sirup [kembang gula]; chow-chow [bumbu]; chutney mangga; cokelat couverture; cokelat yang mengandung susu;
coklat berisi ekstrak buah; coklat pasta; cuka buah Kiwi; cuka buah kiwi; cuka delima; cuka kesemek; cuka kombucha; cuka
malt; cuka palem; cuka raspberry; cuka sushi; custard [makanan penutup panggang]; daun stevia (pengganti gula); dekorasi
marzipan untuk kue; dodol garut; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt untuk
digunakan sebagai penyedap makanan; ekstrak malt untuk makanan; es krim; es krim tanpa-susu; es mambo; esensi yang
dapat dimakan untuk bahan makanan selain minyak esensial; gandum hancur; gandum malt disiapkan untuk keperluan
kuliner; gandum, diolah; garam bawang; garam berikat (garam kotak); garam, mustard; ginseng olahan untuk digunakan
sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; gochujang [pasta cabai fermentasi]; gula
aren; gula cair; gula gula non-obat; gula kristal putih; gula maple; gula mentah; gula merah; gula muscovado; gula tebu bubuk;
gula tebu pasir; gula-gula untuk dekorasi pohon Natal; gula-gula untuk makanan; havermut; hiasan berbahan dasar cokelat
atau kakao untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; hiasan berbahan dasar gula untuk keperluan yang
berhubungan dengan makanan; hidangan pasta; hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; infus mint; jagung giling;
jagung panggang; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; jambalaya [sajian nasi Creole
pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; jiaozi [boneka pangsit]; kacang jeli;
kakao yang mengandung kelor; kapulaga (bumbu); karak beras; kasha; kasutera [kue bolu Jepang]; keripik camilan sereal
instan; keripik kacang (gula-gula); keripik tipis kering yang terbuat dari mi goreng; kerupuk ikan; kerupuk kepiting; kerupuk
nasi; kerupuk telur ketam; kerupuk udang; ketel jagung [popcorn]; kimchijeon [pancake sayuran fermentasi]; kiwicha, diolah;
koji [beras malt fermentasi]; kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat dari rumput laut]; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh,
kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krim maple; krim-krim coklat; kue almond; kue basah; kue beras; kue
bola; kue bulan; kue gandum; kue geplak; kue jinten / kue biji ketapang; kue kastangel; kue kecipir (cipiran); kue lekker; kue
millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue putri salju;
kue stik bawang; kue sus; kue tar lemon; kue tar raspberry; kue untuk makanan ringan; kue widaran / bidaran; kulit kue; kulit
pai meringue; kulit pasta; kulit pastry puff (roti); kulit pie; kwetiau; lada; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); lembar pasta untuk
lasagna atau cannelloni; lemper ayam; liquorice [gula-gula]; lo mein (hidangan); lolipop [gula-gula]; lomper [roti pipih berbasis
kentang]; madu Manuka; madu mentah [pemanis alami]; madu mongso; madu, madu sirup; makan mustard; makan siang prapaket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan batang berenergi berbahan
dasar cokelat; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan
disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan pencuci mulut gaya China, yaitu, bubur dengan delapan bahan (yang
termasuk kacang, beras, kacang merah, longan yang dikeringkan, kacang hijau, dan lain-lain); makanan pengganti berbahan
dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan (nonmedis); makanan penutup muesli; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik;
makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar
sereal probiotik; makanan ringan berbasis jagung; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan
dasar mie; makaroni; makaroni [kue kering]; makaroni dengan keju; makaroni salad; malt untuk konsumsi manusia; maltosa;
maltosa untuk makanan; mandu [Bakpao ala Korea]; marinades (cairan yang memberikan rasa asin); marning jagung;
marsmalow; marzipan; matzo [roti tak beragi]; maté (minuman infused); mayones; menir untuk makanan manusia; mentega
maple; merica; merica (bumbu); meringues (kue); microwave popcorn; mie berbahan dasar kelor; mie kacang; mie kelor
berwarna hijau; mie ramen; mie soba instan; mie tepung; mie yang mengandung kelor; mie yang mengandung larva serangga;
mie yang terbuat dari tanaman kelor; mille-feuilles (kue); mint untuk permen; mint, dikeringkan; minuman cokelat; minuman
dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman jus ginseng
merah menjadi teh ginseng; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman
kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar
kopi; minuman wedang jahe; minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terutamanya
terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue); misoa; mizo-yokan-no-moto
[Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; moca; molase delima; molase untuk makanan; moster; muesli
instan; mugi-cha [teh barley panggang]; mukhwas [permen untuk menyegarkan nafas]; nasi gembung; nerikiri [gula-gula
tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung selai kacang manis]; nougat bar; nurungji
[kerak nasi hangus]; okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; onigiri [bola nasi]; oolong dengan bunga osmanthus; orecchiette
(pasta); oregano, dikeringkan; paella (Hidangan Soanyol); pai; pai daging; pai daging cincang; pai daging unggas dan daging
buruan; pai labu; pai lemon meringue; pajeon [Panekuk gaya Korea yang dibuat dengan bawang hijau]; pajeon [panekuk
bawang hijau]; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pala (bumbu); pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti
datar]; panekuk; pangsit cumi-cumi; panili; panna cotta (hidangan penutup); paprika [bumbu]; parfaits (hidangan penutup);
pasta jahe [bumbu]; pasta kacang miso; pasta kering; pasta penyedap pandan; pasta untuk sup; pasta yang mengandung
larva serangga; pastel; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; patjuk [bubur kacang merah]; peach cobbler (kue); pearl barley
(biji gandum); pecan logs (permen); pelmeni [pangsit diisi dengan daging]; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga;
pemanis alami; penne (pasta); penyedap rasa; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa lemon,
selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa pandan untuk keperluan kuliner; perasa vanila untuk keperluan
kuliner; perasa, selain minyak esensial, untuk sup; permen; permen ginseng merah; permen gula tanpa obat; permen karet
tanpa obat; permen mint untuk menyegarkan nafas; permen nougat; permen peppermint; permen rasa buah-buahan; permen
rasa mint; permen yang diperkaya kalsium; pesto [saus]; peterseli, kering; petis; petits fours [kue]; piadina [roti datar]; pie
Eskimo; pilus; pinggiran pizza; pizza; popcorn olahan; poppadums (hidangan India); potongan kecil nanas; praline (permen);
prem chutney (saus); pretzel [roti berbentuk simpul]; produk-produk kopi; propolis [lem lebah] untuk makanan manusia;
propolis*; puding; puding yang dipanggang; quesadillas [roti isi]; quinoa, diolah; ragi; ramen [hidangan berbasis mie Jepang];
ramuan taman diawetkan untuk digunakan sebagai bumbu; remah roti; rempah-rempah bubuk; rengginang; rhubarb crumble
(hidangan); rhubarb pies (roti pai); risol; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti bun kukus dengan
isian; roti bun kukus yang diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dibumbui dengan rempahrempah; roti goreng; roti gulung; roti kukus; roti multigrain; roti naan; roti nasi; roti pita; roti rendah garam; roti singkong [roti
keju]; rum pasta; saus; saus barbekyu maple; saus brengsek; saus bumbu; saus cranberry [bumbu]; saus daging; saus jamur;
saus lada; saus maple (salad); saus pasta; saus tomat; saus untuk es krim; sawi putih [pengganti kopi]; sedap [bumbu];
sediaan krim kocok yang kental; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao;
sediaan minuman kopi; sereal bubuk; sereal gandum; sereal siap saji; serpihan Oat; sirup maple; sirup maple [pemanis alami];
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sirup maple organik; sirup molase untuk keperluan kuliner; sirup panekuk; sirup topping maple; snack bar berbasis muesli;
sohun; sopapillas [kue kering goreng]; stick cumi (kerupuk); stick kerang (kerupuk); stik roti; sushi maki; sushi norimaki; tablet
hisap tanpa obat [gula-gula]; taburan praline untuk digunakan pada es krim; takoyaki; tart pear; teh bunga jeruk nipis; teh
dengan aroma bibit gandum; teh ginseng merah; teh jeruk nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh
melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh peppermint; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang
mendominasi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; tepung beras; tepung berbasis
larva serangga; tepung bumbu; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es
konsumsi; tepung jagung untuk keperluan kuliner; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung
kentang *; tepung kentang untuk makanan; tepung kiwicha; tepung kuat (dari gandum keras); tepung oca; tepung quinoa;
tepung tanpa rasa; tepung tapioka; tepung yang mengembang sendiri; topping cokelat yang dapat dimakan; topping
marshmallow; wasabi siap saji===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021040716
: 16/06/2021 22:35:40
:
: PT. IJI JATI INGGIL

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Cikawao Permai Kavling B-19, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: iji
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 43
: ===Jasa kedai kopi; Kedai kopi; Kedai teh; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; layanan bar kopi dan kedai kopi
(penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan makanan ringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040717
: 16/06/2021 22:41:23
:
: CV. INDOKARYA CEMERLANG

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. CEMARA NO.40 KELURAHAN SAMPALI, KECAMATAN PERCUT SEI TUAN,
KAB. DELI SERDANG, PROVINSI. SUMATERA UTARA, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU TUA DAN MERAH
: 20
:
===Alat bukan untuk membuka pintu furnitur; Bangku; Bangku beroda untuk membantu bayi berjalan; Bangku kayu rendah;
Bangku sekrup bukan dari logam; Bingkai kayu; Boks atau ranjang tempat tidur bayi atau tempat main bayi; Bufet; Cepuk Dari
Kayu; Furnitur taman dibuat dari kayu; Furnitur yang dapat dikonversi menjadi tempat tidur; Furniture untuk rumah, kantor, dan
taman; Kastor tempat tidur, bukan dari logam; Kayu tenun (mebel) atau anyaman dari kayu; Kepala tempat tidur; Kursi
aluminium; Kursi alas; Kursi anak-anak; Kursi api unggun rendah tanpa lengan; Kursi bayi; Kursi dengan roda kastor; Kursi
duduk atau tidur bayi (rocker); Kursi duduk ayun (swing); Kursi duduk bayi; Kursi duduk goyang dengan gantungan mainan
(bouncer); Kursi duduk makan yang dapat dilipat; Kursi duduk makan yang dapat dinaikan dan di turunkan; Kursi duduk
mandi; Kursi konferensi; Kursi konvertibel; Kursi malas; Kursi pada bingkai skid; Kursi pantai; Kursi perabot kantor; Kursi
perjamuan; Kursi permainan komputer; Kursi putar; Kursi santai; Kursi tamu (sofa); Kursi tinggi [furnitur]; Laci menarik kayu;
Lemari anak-anak; Lemari belajar; Lemari berlaci; Lemari beroda; Lemari bufet; Lemari buku; Lemari dari peti; Lemari hias;
Lemari kaca; Lemari kamar mandi; Lemari kantor (filling cabinet); Lemari kecil; Lemari makan; Lemari pajangan dari logam;
Lemari rias; Lemari sayur aluminium; Lemari serbaguna; Lemari setelan; Lemari televisi; Lemari untuk Televisi dan Audio;
Lemari untuk kamar tidur; Lemari yang digantung; Lemari-lemari dari logam; Lemari-lemari untuk dapur; Meja aluminium;
Meja [Perabotan]; Meja [furnitur]; Meja berlaci; Meja cuci muka (perabot rumah tangga); Meja dapur; Meja dengan ketinggian
yang dapat disesuaikan; Meja gambar; Meja ganti untuk bayi; Meja kecil; Meja modular [perabot]; Meja panjang untuk
melayani pembeli; Meja rapat kantor; Meja rias untuk di dalam kamar mandi; Meja roll-top (meja tulis dengan penutup geser
yang fleksibel di lekukan yang melengkung); Meja ruang makan; Meja samping tempat tidur; Meja satuan; Meja serbaguna;
Meja seterika / gosok; Meja sudut; Meja tamu; Meja telepon; Meja televisi; Meja tulis ringan; Meja untuk digunakan di kebun;
Panai (Nampan Dari Kayu); Papan kerangka tempat tidur (kayu); Papan nama dan pelat nama pintu, bukan dari logam;
Patung kayu; Patung-patung yang terbuat dari kayu; Pembuat perabot kayu; Penutup pakaian (lemari pakaian); Penyangga
dan rak handuk; Penyekat perabot dari kayu; Perabotan rumah, bagian untuk perabotan, bingkai, khususnya kayu dan bahan
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penggantinya, atau plastik; Perlengakapan tempat tidur bukan dari logam; Perlengkapan Pintu terpasang bukan dari logam;
Perlengkapan tempat tidur (kecuali kain pertiduran); Peti penyimpanan terbuat dari kayu; Pintu berhenti berbentuk binatang,
bukan dari logam atau karet; Pintu untuk perabot; Pouffes (tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa punggung); Rak
dorong; Rak etalase; Rak meja [perabot]; Rak menjadi furnitur kamar bayi; Rak payung; Rak penyimpanan ban; Rak
serbaguna; Rak surat kabar; Rak tv / video / audio; Rak untuk komputer; Rak yang digantung; Rak-rak untuk perabot; Ranjang
(Tempat Tidur); Roda tempat tidur bukan dari logam; Sandaran tempat tidur (perlengkapan tempat tidur); Sofa dinding;
Sulangkring (Kayu Besi); Tempat tidur (bukan untuk keperluan medis); Tempat tidur anak-anak; Tempat tidur anak-anak
terbuat dari kain dalam bentuk tas; Tempat tidur dilengkapi kasur innerspring; Tempat tidur hidrostatik (air) bukan untuk
keperluan medis; Tempat tidur kecil yang dilipat; Tempat tidur lipat; Tempat tidur pantai dengan kaca depan; Tempat tidur per
(spring bed); Tempat tidur sorong; Tempat tidur tunggal / ganda; Tempat tidur untuk keperluan medis; Tempat tidur yang bisa
disesuaikan; Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; Tepi tepi terbuat dari kayu dan pengganti kayu untuk
digunakan dalam furnitur; Wadah kemasan industri dari kayu, bambu atau plastik; alat kelengkapan pintu, bukan dari logam;
alat peti dari kayu atau plastik, kosong; alat peti kayu, kosong; arca (patung-patung) dari kayu, lilin, plester atau plastik; baby
bouncers [kursi]; bagian dari kayu untuk sarang lebah; bak kayu; bangku [furnitur]; bangku berkemah; bangku dengan satu
atau dua anak tangga, bukan dari logam; bangku gergaji [perabot]; bangku kamar mandi; bangku kecil; bangku kerja; bangku
lapangan golf; bangku lipat; bangku luar; bangku piano; bangku piknik; bangku sekolah; bangku taman; bangku taman yang
terbuat logam; bangku teras; bangku untuk bayi; bangku untuk bidang olahraga; bangku untuk digunakan dengan keyboard
piano listrik; bangku wakil [furniture]; bangku wakil [perabot] dari logam; bangku wakil [perabot], bukan dari logam; bantal
beraksen; bantal kursi; bantal penyangga kepala untuk dipasang pada kursi mobil anak; bantalan kursi; basis tempat tidur
dipan; baut pintu, bukan dari logam; bayi mengganti meja; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari kayu; berbaring kursi;
bingkai tempat tidur; bingkai tempat tidur dari logam; braket rak, bukan dari logam; cermin [kaca perak]; chadansu [lemari
untuk layanan teh]; dasar tempat tidur; daun meja; divan dari kayu; engsel pintu, bukan dari logam; engsel, bukan dari logam,
untuk pintu dan jendela; figur model [ornamen] terbuat dari kayu; figur tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; furnitur
dari kayu; furnitur outdoor dari kayu; furnitur taman dari kayu; furnitur yang terbuat dari kayu atau pengganti kayu; furnitur yang
terbuat dari kayu pengganti; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per;
gagang pintu dari gerabah; gagang pintu dari kayu; gagang pintu dari plastik; gagang pintu kaca; gagang pintu porselen;
gagang pintu, bukan dari logam; gantungan handuk [furniture]; gantungan hias yang bisa bergerak; gerbong makan malam
[furniture]; gulungan kayu untuk benang, sutra, tali; hewan model [ornamen] terbuat dari kayu; kaca perak [cermin]; kait pintu,
bukan dari logam; kaki kursi; karya seni dari kayu, lilin, plester atau plastik; karya seni yang terbuat dari kayu; kasur yang
terbuat dari kayu fleksibel; kemasan wadah dari kayu atau plastik; kombinasi kneeler dan kursi untuk berkebun; kontainer
pengiriman kayu; kotak alat dari kayu atau plastik, kosong; kotak alat dari kayu, kosong; kotak dekoratif terbuat dari kayu;
kotak kayu; kotak kayu atau plastik; kotak kayu dekoratif; kotak kayu untuk keperluan kemasan industri; kotak surat dari kayu;
kunci, bukan dari logam, untuk pintu; kursi; kursi tumpuk; kursi [kursi]; kursi [perabot]; kursi anak TK/Paud; kursi bar; kursi
bean bag; kursi belajar; kursi berjemur; kursi berlengan; kursi bistro; kursi booster untuk anak-anak; kursi cinta; kursi dari
logam; kursi dengan isi busa; kursi direktur; kursi disesuaikan untuk bayi; kursi disesuaikan untuk digunakan oleh mereka yang
memiliki kesulitan mobilitas; kursi drum; kursi duduk berroda; kursi ergonomis untuk pijat duduk; kursi geladak; kursi geladak
lipat; kursi goyang; kursi goyang untuk bayi; kursi kantor; kursi lipat; kursi lipat stadion portabel; kursi luar; kursi makan; kursi
malas; kursi mandi; kursi mandi bayi portabel untuk digunakan di bak mandi; kursi mandi beroda; kursi mandi pancuran bukan
logam; kursi mandi portabel; kursi mandi untuk bayi; kursi memancing; kursi pantai; kursi penata rambut; kursi penyusunan;
kursi piknik; kursi roda untuk di kamar mandi; kursi santai; kursi santai untuk perawatan kosmetik; kursi taman; kursi teras;
kursi tinggi; kursi tinggi untuk bayi; kursi tiup; kursi untuk anak-anak; kursi untuk memancing; kursi yang dapat diatur
ketinggian; kursi-kursi; kyogi [Makanan Jepang yang membungkus lembaran kayu]; layar terbuat dari pengganti buluh atau
buluh [furniture]; lemari; lemari Pajangan [furnitur]; lemari [perabot]; lemari alat dari logam; lemari arsip; lemari baju aluminium;
lemari berlaci; lemari besi; lemari cermin; lemari dapur; lemari dilengkapi dengan cermin; lemari dinding; lemari dipasang;
lemari handuk; lemari indeks [furniture]; lemari kamar mandi; lemari kamar tidur; lemari kartu indeks; lemari keamanan; lemari
komputer [perabot]; lemari kunci; lemari makan; lemari obat; lemari pajangan; lemari pakaian; lemari penyimpanan dari logam;
lemari peraga perhiasan; lemari piring; lemari plastik; lemari senjata; lemari sepatu; lemari untuk layanan teh; lemari-lemari
termasuk lemari pakaian, lemari besi dan buffet; lembaran bantalan jala plastik untuk rak pelapis; lonceng pintu, bukan dari
logam, non-listrik; meja; meja anak TK/Paud; meja balok kayu cacah; meja bar; meja belajar; meja berdiri; meja berlaci; meja
bistro; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari kayu; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari plastik; meja dari logam; meja
gambar; meja juru gambar; meja kantor; meja kerja; meja kerja industri; meja ketik; meja komputer; meja kopi; meja kursi cafe;
meja lipat; meja luar; meja makan; meja marmer; meja mosaik; meja pajangan [perabot]; meja pangkuan; meja perawatan
hewan peliharaan; meja pijat; meja piknik; meja portabel; meja rias; meja rias [perabot]; meja rias dapur; meja rias tiga cermin;
meja samping; meja sekolah; meja sesekali; meja taman; meja teh; meja teras; meja tulis; meja yang dapat diatur
ketinggiannya.; meja-meja termasuk meja rias, meja makan, meja tulis; melihat bangku menjadi furnitur; mobil model skala
[ornamen] dari kayu; model [ornamen] dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; model [ornamen] terbuat dari kayu;
model kendaraan [ornamen] terbuat dari kayu; model mobil [ornamen] terbuat dari kayu; model mobil miniatur [ornamen] dari
kayu; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari kayu; model skala [ornamen] dari kayu; model skala [ornamen] dari
tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; mural dari kayu, lilin, plester atau plastik; ornamen [patung] terbuat dari kayu;
ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari kayu; ornamen liburan dari kayu, selain ornamen pohon; ornamen tulang,
gading, plester, plastik, lilin atau kayu, selain hiasan pohon Natal; paku rak untuk peralatan berkuda; palang pintu, bukan dari
logam; panel kayu dekoratif [furnitur]; papan kayu; papan kayu atau plastik; papan kayu tegak; papan merek dari kayu atau
plastik; papan rak untuk mesin tik; partisi furnitur dari kayu; partisi kantor bergerak [furniture]; patio furniture dari kayu; patio
furniture dari logam; patio furniture dari plastik; patung desktop yang terbuat dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu;
patung kayu; patung kayu, lilin, plester atau plastik; patung religi dari kayu, lilin, plester atau plastik; patung, patung dan karya
seni atau kayu, lilin, plester atau plastik; patung-patung dari kayu, lilin, plester atau plastik; patung-patung kayu; patung-patung
tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; pegangan jendela dari kayu; pelari, bukan dari logam, untuk pintu; pelari, bukan
dari logam, untuk pintu geser; pelat nama pintu, bukan dari logam; pelat pintu, bukan dari logam; pemegang kayu untuk papan
nama; pemirsa pintu, bukan dari logam [tidak diperbesar]; penanda tanaman dari kayu; pengencang pintu, bukan dari logam;
pengetuk pintu, bukan dari logam; penutup pintu, bukan dari logam, non-listrik; perabot rak bagasi; perabot-perabot rumah dari
kayu, gabus, rumput, buluh rotan, tanduk, tulang, gading, baleln, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan
bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik; perlengkapan tempat tidur, bukan dari logam; peti kayu; peti kayu atau plastik;
peti mati kayu; piala kayu, gabus, alang-alang, tebu, anyaman, tanduk, tulang, gading, tulang ikan paus, kulit, kuning, bunda
mutiara, meerschaum atau dari plastik; piala kolom kayu, gabus, buluh, tebu, anyaman, tanduk, tulang, gading, tulang ikan,
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kulit, kuning, bunda mutiara, meerschaum atau dari plastik; pintu berhenti dari kayu; pintu berhenti dari plastik; pintu berhenti,
bukan dari logam atau karet; pintu lemari menangkap, bukan dari logam; pintu untuk furnitur; pita kayu; plak dari tulang,
gading, plastik, lilin atau kayu; plak dinding dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; plak dinding terbuat dari plastik
atau kayu; plakat dari kayu atau plastik; plakat kayu; potongan tepi kayu atau plastik untuk penggunaan dengan perabotan;
rak; rak [perabot]; rak alat berdiri sendiri; rak alat yang dipasang di dinding; rak anggur; rak anggur [perabot]; rak anggur
[perabot] bukan dari logam; rak anggur [perabot] dari logam; rak anggur modular yang terpasang di dinding; rak biliar; rak
botol; rak buku; rak dari logam; rak dasi; rak display papan selancar; rak furnitur; rak handuk berdiri bebas [furnitur]; rak kaca;
rak kayu [perabot]; rak kelelawar softball; rak kertas [perabot]; rak kimono; rak konsinyasi [perabot]; rak lipat; rak logam
[perabot]; rak majalah; rak makanan ternak; rak mantel; rak miring; rak modular [perabot]; rak pajangan; rak pakaian [perabot];
rak pancing; rak pelana; rak penyimpanan; rak penyimpanan untuk barbel; rak penyimpanan untuk beban olahraga; rak
penyimpanan untuk kayu bakar; rak penyimpanan untuk menahan tikar kendaraan; rak penyimpanan untuk menyimpan karya
seni; rak penyimpanan untuk papan selancar; rak penyimpanan untuk peralatan atletik; rak penyimpanan untuk peralatan
kebugaran fisik; rak penyimpanan untuk peralatan olahraga air; rak penyimpanan untuk peralatan pelatihan atletik; rak
penyimpanan untuk peralatan ski dan olahraga; rak penyimpanan untuk senjata paintball; rak perabot untuk penyimpanan cd;
rak perpustakaan; rak piring; rak pistol yang terpasang di dinding; rak senjata; rak sepatu; rak tanaman; rak tongkat baseball;
rak tongkat baseball dan softball; rak topi dari logam; rak untuk buku; rak untuk lemari arsip; rak untuk penyimpanan; rak,
bukan dari logam; rak-rak termasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring; rak-rak terrasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring;
ranjang kayu; rel tempat tidur; rol plastik untuk pintu garasi; rol, bukan dari logam, untuk pintu; salib kayu, lilin, plester atau
plastik, selain perhiasan; sandaran kepala untuk tempat tidur; sandaran punggung portabel untuk digunakan dengan kursi;
sandaran tempat tidur; selimut untuk pakaian [lemari pakaian]; selubung botol dari kayu; sofa; sofa bambu; sofa buluh; sofa
dari kayu; sofa luar ruangan; sofa plastik; sofa rotan; sofa taman; sofa yang bisa diperpanjang; sumbat kayu untuk wadah
kemasan industri; tangga dari kayu atau plastik; tangki penyimpanan kayu; tarikan batu untuk lemari, laci dan perabot; tarikan
keramik untuk lemari; tarikan keramik untuk lemari, laci dan perabot; tarikan laci dari plastik atau kayu, gabus, buluh, tebu,
anyaman, tanduk, gading, tulang ikan, kulit, amber, ibu dari mutiara, meerschaum dan pengganti untuk semua bahan ini;
tatakan meja / talenan yang digunakan dalam furnitur; tempat duduk dan tempat tidur untuk bayi yang dapat dinaik-turunkan
serta dapat berayun-ayun yang dilengkapi mainan gantung; tempat duduk tambahan diletakkan di atas kursi; tempat tidur;
tempat tidur anjing; tempat tidur bayi; tempat tidur bean bag; tempat tidur bulu [toppers kasur]; tempat tidur dengan ruang
penyimpanan; tempat tidur diangkut; tempat tidur dipan; tempat tidur dipan menggabungkan ruang penyimpanan; tempat tidur
hewan; tempat tidur hewan peliharaan tiup; tempat tidur kapsul; tempat tidur kayu; tempat tidur kucing; tempat tidur kursi;
tempat tidur lipat; tempat tidur menggabungkan basis dipan; tempat tidur pantai; tempat tidur portabel; tempat tidur portabel
untuk anak-anak; tempat tidur portabel untuk hewan peliharaan; tempat tidur rumah sakit; tempat tidur sofa; tempat tidur
susun; tempat tidur terbuka; tempat tidur udara, bukan untuk tujuan medis; tempat tidur untuk anak-anak; tempat tidur untuk
bayi; tempat tidur untuk hewan; tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga; tempat tidur, kecuali linen; tirai jendela
indoor dari anyaman kayu; tombol-tombol kayu; tong kayu; tong kayu untuk menuang anggur; tongkat kayu; trestles, bukan
dari logam, untuk meja pendukung; trim pintu, bukan dari logam; tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa punggung;
tutup kayu untuk wadah kemasan industri; ukiran kayu; unit rak; wadah pengemasan industri dari kayu; wadah pengemasan
kayu; wazukue [meja rendah bergaya Jepang]; zaisu [Kursi bergaya Jepang]; zataku [meja rendah gaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
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Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040718
: 16/06/2021 23:06:50
:
: CV PELITA EDUKASI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKO DE MANSION D-7, KEL, KUNCIRAN, KEC. PINANG, KOTA TANGERANG,
PROVINSI BANTEN, Kota Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CAKRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, KUNING, ORANGE
: 20
: ===Bangku; Bangku beroda untuk membantu bayi berjalan; Bangku kayu rendah; Bangku sekrup bukan dari logam; Boks atau
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ranjang tempat tidur bayi atau tempat main bayi; Bufet; Furnitur yang dapat dikonversi menjadi tempat tidur; Furniture untuk
rumah, kantor, dan taman; Kastor tempat tidur, bukan dari logam; Kepala tempat tidur; Kursi aluminium; Kursi alas; Kursi
anak-anak; Kursi api unggun rendah tanpa lengan; Kursi bayi; Kursi dengan roda kastor; Kursi duduk atau tidur bayi (rocker);
Kursi duduk ayun (swing); Kursi duduk bayi; Kursi duduk goyang dengan gantungan mainan (bouncer); Kursi duduk makan
yang dapat dilipat; Kursi duduk makan yang dapat dinaikan dan di turunkan; Kursi duduk mandi; Kursi kerja; Kursi konferensi;
Kursi konvertibel; Kursi malas; Kursi pada bingkai skid; Kursi pantai; Kursi perabot kantor; Kursi perjamuan; Kursi permainan
komputer; Kursi putar; Kursi santai; Kursi tamu (sofa); Kursi tinggi [furnitur]; Kursi tukang cukur; Lemari anak-anak; Lemari
belajar; Lemari berlaci; Lemari beroda; Lemari bufet; Lemari buku; Lemari dari peti; Lemari hias; Lemari kaca; Lemari kamar
mandi; Lemari kantor (filling cabinet); Lemari kecil; Lemari makan; Lemari pajangan dari logam; Lemari rias; Lemari sayur
aluminium; Lemari serbaguna; Lemari setelan; Lemari televisi; Lemari untuk Televisi dan Audio; Lemari untuk kamar tidur;
Lemari yang digantung; Lemari-lemari dari logam; Lemari-lemari untuk dapur; Meja aluminium; Meja [Perabotan]; Meja
[furnitur]; Meja berlaci; Meja cuci muka (perabot rumah tangga); Meja dapur; Meja dengan ketinggian yang dapat disesuaikan;
Meja gambar; Meja ganti untuk bayi; Meja kecil; Meja modular [perabot]; Meja panjang untuk melayani pembeli; Meja rapat
kantor; Meja rias untuk di dalam kamar mandi; Meja roll-top (meja tulis dengan penutup geser yang fleksibel di lekukan yang
melengkung); Meja ruang makan; Meja samping tempat tidur; Meja satuan; Meja serbaguna; Meja seterika / gosok; Meja
sudut; Meja tamu; Meja telepon; Meja televisi; Meja tulis ringan; Meja untuk digunakan di kebun; Papan kerangka tempat tidur
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(kayu); Penutup pakaian (lemari pakaian); Perlengakapan tempat tidur bukan dari logam; Perlengkapan tempat tidur (kecuali
kain pertiduran); Pouffes (tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa punggung); Rak meja [perabot]; Ranjang (Tempat
Tidur); Roda tempat tidur bukan dari logam; Sandaran tempat tidur (perlengkapan tempat tidur); Sofa dinding; Tempat tidur
(bukan untuk keperluan medis); Tempat tidur anak-anak; Tempat tidur anak-anak terbuat dari kain dalam bentuk tas; Tempat
tidur dilengkapi kasur innerspring; Tempat tidur hidrostatik (air) bukan untuk keperluan medis; Tempat tidur kecil yang dilipat;
Tempat tidur lipat; Tempat tidur pantai dengan kaca depan; Tempat tidur per (spring bed); Tempat tidur sorong; Tempat tidur
tunggal / ganda; Tempat tidur untuk keperluan medis; Tempat tidur yang bisa disesuaikan; Tempat tidur, tempat tidur, kasur,
bantal dan bantalan; baby bouncers [kursi]; bangku [furnitur]; bangku berkemah; bangku dengan satu atau dua anak tangga,
bukan dari logam; bangku gergaji [perabot]; bangku kamar mandi; bangku kecil; bangku kerja; bangku lapangan golf; bangku
lipat; bangku luar; bangku piano; bangku piknik; bangku sekolah; bangku taman; bangku taman yang terbuat logam; bangku
teras; bangku untuk bayi; bangku untuk bidang olahraga; bangku untuk digunakan dengan keyboard piano listrik; bangku wakil
[furniture]; bangku wakil [perabot] dari logam; bangku wakil [perabot], bukan dari logam; bantal kursi; bantal penyangga kepala
untuk dipasang pada kursi mobil anak; bantalan kursi; basis tempat tidur dipan; bayi mengganti meja; berbaring kursi; bingkai
tempat tidur; bingkai tempat tidur dari logam; chadansu [lemari untuk layanan teh]; dasar tempat tidur; daun meja; furniture /
perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; gantungan handuk [furniture]; gerbong
makan malam [furniture]; kaki kursi; kombinasi kneeler dan kursi untuk berkebun; kursi; kursi tumpuk; kursi [kursi]; kursi
[perabot]; kursi anak TK/Paud; kursi bar; kursi bean bag; kursi belajar; kursi berjemur; kursi berlengan; kursi bistro; kursi
booster untuk anak-anak; kursi cinta; kursi dari logam; kursi dengan isi busa; kursi direktur; kursi disesuaikan untuk bayi; kursi
disesuaikan untuk digunakan oleh mereka yang memiliki kesulitan mobilitas; kursi drum; kursi duduk berroda; kursi ergonomis
untuk pijat duduk; kursi geladak; kursi geladak lipat; kursi goyang; kursi goyang untuk bayi; kursi kantor; kursi lipat; kursi lipat
stadion portabel; kursi luar; kursi makan; kursi malas; kursi mandi; kursi mandi bayi portabel untuk digunakan di bak mandi;
kursi mandi beroda; kursi mandi pancuran bukan logam; kursi mandi portabel; kursi mandi untuk bayi; kursi memancing; kursi
pantai; kursi penata rambut; kursi penyusunan; kursi piknik; kursi roda untuk di kamar mandi; kursi santai; kursi santai untuk
perawatan kosmetik; kursi taman; kursi teras; kursi tinggi; kursi tinggi untuk bayi; kursi tiup; kursi untuk anak-anak; kursi untuk
memancing; kursi yang dapat diatur ketinggian; kursi-kursi; layar terbuat dari pengganti buluh atau buluh [furniture]; lemari;
lemari Pajangan [furnitur]; lemari [perabot]; lemari alat dari logam; lemari arsip; lemari baju aluminium; lemari berlaci; lemari
besi; lemari cermin; lemari dapur; lemari dilengkapi dengan cermin; lemari dinding; lemari dipasang; lemari handuk; lemari
indeks [furniture]; lemari kamar mandi; lemari kamar tidur; lemari kartu indeks; lemari keamanan; lemari komputer [perabot];
lemari kunci; lemari makan; lemari obat; lemari pajangan; lemari pakaian; lemari penyimpanan dari logam; lemari peraga
perhiasan; lemari piring; lemari plastik; lemari senjata; lemari sepatu; lemari untuk layanan teh; lemari-lemari termasuk lemari
pakaian, lemari besi dan buffet; meja; meja anak TK/Paud; meja balok kayu cacah; meja bar; meja belajar; meja berdiri; meja
berlaci; meja bistro; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari kayu; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari plastik; meja
dari logam; meja gambar; meja juru gambar; meja kantor; meja kerja; meja kerja industri; meja ketik; meja komputer; meja
kopi; meja kursi cafe; meja lipat; meja luar; meja makan; meja marmer; meja mosaik; meja pajangan [perabot]; meja
pangkuan; meja perawatan hewan peliharaan; meja pijat; meja piknik; meja portabel; meja rias; meja rias [perabot]; meja rias
dapur; meja rias tiga cermin; meja samping; meja sekolah; meja sesekali; meja taman; meja teh; meja teras; meja tulis; meja
yang dapat diatur ketinggiannya.; meja-meja termasuk meja rias, meja makan, meja tulis; melihat bangku menjadi furnitur;
partisi kantor bergerak [furniture]; patio furniture dari kayu; patio furniture dari logam; patio furniture dari plastik; perlengkapan
tempat tidur, bukan dari logam; pintu lemari menangkap, bukan dari logam; rak untuk lemari arsip; rel tempat tidur; sandaran
kepala untuk tempat tidur; sandaran punggung portabel untuk digunakan dengan kursi; sandaran tempat tidur; selimut untuk
pakaian [lemari pakaian]; sofa; sofa bambu; sofa buluh; sofa dari kayu; sofa luar ruangan; sofa plastik; sofa rotan; sofa taman;
sofa yang bisa diperpanjang; tarikan batu untuk lemari, laci dan perabot; tarikan keramik untuk lemari; tarikan keramik untuk
lemari, laci dan perabot; tatakan meja / talenan yang digunakan dalam furnitur; tempat duduk dan tempat tidur untuk bayi yang
dapat dinaik-turunkan serta dapat berayun-ayun yang dilengkapi mainan gantung; tempat duduk tambahan diletakkan di atas
kursi; tempat tidur; tempat tidur anjing; tempat tidur bayi; tempat tidur bean bag; tempat tidur bulu [toppers kasur]; tempat tidur
dengan ruang penyimpanan; tempat tidur diangkut; tempat tidur dipan; tempat tidur dipan menggabungkan ruang
penyimpanan; tempat tidur hewan; tempat tidur hewan peliharaan tiup; tempat tidur kapsul; tempat tidur kayu; tempat tidur
kucing; tempat tidur kursi; tempat tidur lipat; tempat tidur menggabungkan basis dipan; tempat tidur pantai; tempat tidur
portabel; tempat tidur portabel untuk anak-anak; tempat tidur portabel untuk hewan peliharaan; tempat tidur rumah sakit;
tempat tidur sofa; tempat tidur susun; tempat tidur terbuka; tempat tidur udara, bukan untuk tujuan medis; tempat tidur untuk
anak-anak; tempat tidur untuk bayi; tempat tidur untuk hewan; tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga; tempat
tidur, kecuali linen; trestles, bukan dari logam, untuk meja pendukung; tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa
punggung; wazukue [meja rendah bergaya Jepang]; zaisu [Kursi bergaya Jepang]; zataku [meja rendah gaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 14 rue Royale, 75008 Paris, FRANCE
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IT YOUR SKIN BUT BETTER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 3
: ===Produk kosmetik; sediaan tata rias===

: DID2021040719
: 16/06/2021 23:07:07
:
: L’OREAL

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021040720
: 16/06/2021 23:18:17
:
: M. Kadrial, Galuh Rizky

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Kranggan Permai Blok RT 12A No. 1 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna
Kota Bekasi Jawa Barat 17433, Jawa Barat, 17433
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Selatour Travel Sunnah
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hitam, Hijau Tua dan Hijau Muda
: 39
: ===Jasa pelayanan ibadah haji dan umroh; Jasa transportasi; jasa menyelenggarakan perjalanan haji dan umroh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040721
: 16/06/2021 23:22:17
:
: RICKY HERDIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. LINGKUNGAN III RT.006/RW.009 KEL TEGAL ALUR, KEC KALIDERES,
JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SAKATSU GEAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 25
: ===rompi; rompi kulit; sarung tangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040722
: 16/06/2021 23:31:26
:
: LIMMY JANTO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PERWIRA II GG SIMANUNGKALIT NO.21 B, PULO BRAYAN BENGKEL, Kota
Medan, Sumatera Utara, 20239
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JOLINYUN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 1
: ===bahan kimia untuk industri; deterjen untuk keperluan industri sebagai bagian dari proses manufaktur; komposisi berbasis
mineral penyerap granular untuk menyerap tumpahan dari lantai; komposisi keramik untuk sintering [butiran dan bubuk]; lem
untuk keperluan industri; perekat untuk lantai, langit-langit dan ubin dinding; perekat untuk ubin keramik; perekat untuk ubin
lantai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021040723
: 16/06/2021 23:46:00
:
: ANISA MEILANI

540 Etiket

: Jl. H.A.M Arsyad Lr. Pusri RT. 001 RW. 003 Kel. Watang Soreang, Kec. Soreang
Kota Parepare, Kota Pare Pare, Sulawesi Selatan, 91132
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Ziyana
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: coklat
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi,
bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat
rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi,
sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi;
Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim mandi untuk bayi; Krim pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Maskara; Minyak bayi; Parfum untuk bayi; Pembersih untuk mandi
bayi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk perawatan
kulit bayi; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Tisu basah bayi; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; baby oil
[perlengkapan mandi]; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak tabur; dasar bedak (kosmetik); kondisioner pembersih untuk
digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut untuk bayi; kosmetik; kosmetik penyegar kulit;
kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak,
concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem
bibir, cat kuku; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim
kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim
pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; lipstik; losion bayi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion untuk keperluan kosmetik;
make-up [kosmetik]; mandi busa bayi; maskara rambut; masker kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah
(facial packs); parfum; pasta gigi bayi; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pomade rambut; pomades untuk keperluan
kosmetik; sabun non-obat untuk bayi; sampo untuk bayi; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit
dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan
perawatan wajah kosmetik; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum penataan rambut; serum rambut; serum wajah;
shampoo ketombe; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan
pembersihan pribadi; toner kulit; toner wajah; wax rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021040858
: 17/06/2021 12:16:25
:
: PT. ARWANA LESTARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RAHIDI USMAN, KEL. PUTUSSIBAU KOTA KEC. PUTUSSIBAU UTARA ,
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KUMPAI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hitam, Merah, Kuning, Silver
: 31
: ===Bibit Ikan; Hasil peternakan; Pakan ternak; bahan makanan untuk ikan; benih ikan; ikan, hidup; ternak===

740

Halaman 623 dari 623

