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DAFTAR ISI BRM
No

Nomor Permohonan

Tanggal Penerimaan

Kelas

Merek

1

JID2022014639

24/02/2022

43

Kitchen On The Beach

2

JID2022020376

18/03/2022

39

ROYAL VOYAGE

3

JID2022025187

05/04/2022

43

pediafood.id

4

JID2022025912

07/04/2022

42

BYZANTINE SYSTEMS DATA CENTER

5

DID2022043256

21/06/2022

16, 41, 9

6

D182022045759

29/06/2022

25

KCB Kreasi Camelia Batik

7

DID2022052994

23/07/2022

25

LOGO

8

DID2022055984

01/08/2022

28

TOGOPIGI

9

DID2022057101

04/08/2022

21, 30

10

DID2022057283

04/08/2022

33

SAJENG PATALA

11

JID2022057553

05/08/2022

43

KAMALAYA

12

JID2022057588

05/08/2022

44

KAMALAYA

13

JID2022058311

08/08/2022

41

Skolla

14

JID2022059393

10/08/2022

44

Ramah Reflexology

15

DID2022059718

11/08/2022

30

BROWNIES FAVOURITE

16

DID2022061014

15/08/2022

30

Tok' Jek

17

DID2022061114

16/08/2022

27

DIPAJANG

18

DID2022061409

16/08/2022

30

TASTE - ME

19

DID2022061524

16/08/2022

30

TITIK PAS COFFEE

20

DID2022062468

19/08/2022

25

AL-MAKKAH

21

JID2022062878

22/08/2022

44

Healthy Life Clinic

22

DID2022063045

22/08/2022

25

WIDI YULIYAN

BGA Brave Generation Academy

Adore

Halaman 2 dari 696

23

DID2022063480

23/08/2022

30

D'wynas Snack & Cake + Lukisan

24

JID2022063485

23/08/2022

43

Kedai You_Q Coffee

25

DID2022063570

24/08/2022

15

Zakk-Zakk

26

JID2022063579

24/08/2022

39

Hopequet

27

DID2022063593

24/08/2022

24

Kartienie

28

DID2022063632

24/08/2022

25

Tenune

29

DID2022063941

24/08/2022

31

Point

30

DID2022064371

25/08/2022

3

Carrine

31

DID2022064420

25/08/2022

35, 25

32

DID2022065222

29/08/2022

29

Dapur Damia

33

DID2022065289

29/08/2022

30

N&N Cake

34

JID2022065396

30/08/2022

36

UMAH

35

JID2022066165

31/08/2022

43

Indian Resto

36

J142022066488

01/09/2022

41

Rb.id

37

DID2022066528

01/09/2022

3

DEEP MOTION

38

D182022066706

02/09/2022

30

TRUTTY'S Tahue Sutra Ambon

39

DID2022066882

02/09/2022

30

HN WIJAYA

40

DID2022066891

02/09/2022

30

INALANDY

41

DID2022066904

02/09/2022

30

MUNGGUT WUNGU

42

JID2022066906

02/09/2022

41

Logo

43

DID2022066911

02/09/2022

21

WK WIJAYA KUNINGAN

44

DID2022066922

02/09/2022

30

MALIN KUNDANG

45

DID2022066924

02/09/2022

30

MUNDARI

wear it up

Halaman 3 dari 696

46

JID2022066940

02/09/2022

41

Kampung Dongeng Indonesia

47

DID2022066947

02/09/2022

25

WALKIND

48

DID2022067154

03/09/2022

29

HASZ CATRING

49

DID2022067292

05/09/2022

16

Tince Gallery

50

DID2022067293

05/09/2022

25

LOGO + HURUF ARAB

51

DID2022067294

05/09/2022

29

KEDAI 129

52

JID2022067295

05/09/2022

43

QuincyOs

53

DID2022067296

05/09/2022

16, 7

SIG Chilled

54

DID2022067298

05/09/2022

32

IZZA OKEY

55

DID2022067301

05/09/2022

30

KINAR'S FOOD

56

JID2022067303

05/09/2022

35

Citra Mandaka

57

JID2022067304

05/09/2022

35

DIGITALBRAIN

58

DID2022067305

05/09/2022

3

KIKI FARIZENI

59

D122022067306

05/09/2022

18

DHIA HANDMADE

60

DID2022067307

05/09/2022

30

Therta

61

D122022067308

05/09/2022

30

KAI'S CAKE & BAKERY

62

DID2022067309

05/09/2022

4

JULY SCENT

63

DID2022067310

05/09/2022

25

KIKI FARIZENI

64

DID2022067400

05/09/2022

25

SAWDAA

65

DID2022067449

05/09/2022

30

PERWIRA

66

DID2022067450

05/09/2022

12

IKAS

67

DID2022067453

05/09/2022

3

Jeurnée

68

DID2022067455

05/09/2022

25

MENARIO

Halaman 4 dari 696

69

DID2022067457

05/09/2022

3

DermaConcept

70

D122022067459

05/09/2022

4

BH CHARCOAL BERKAH HALABAN

71

DID2022067460

05/09/2022

29

Bunda Ratna

72

DID2022067461

05/09/2022

3

LOVELY SAKURA

73

D122022067466

05/09/2022

24

ARTHADEVA GALLERY

74

JID2022067468

05/09/2022

39

PAKAR UTAMA & LOGO

75

DID2022067469

05/09/2022

5

FIRST DAY

76

DID2022067470

05/09/2022

32

Batavia Juice

77

JID2022067471

05/09/2022

35

FIRST DAY

78

JID2022067472

05/09/2022

35

MENARIO

79

JID2022067473

05/09/2022

43

HEMATO

80

DID2022067478

05/09/2022

3

Biore Glow-Up Lilac

81

JID2022067479

05/09/2022

41

MELKU

82

DID2022067480

05/09/2022

24

Batik Purnomo

83

DID2022067484

05/09/2022

7

Lucid COLOR + Lukisan

84

DID2022067487

05/09/2022

3

BELFIRA dan logo

85

JID2022067488

05/09/2022

43

IFFA DandangGulo

86

DID2022067493

05/09/2022

32

OHANA FOOD + Logo

87

JID2022067494

05/09/2022

43

THE MAGAZINE

88

JID2022067502

05/09/2022

35

KINERJAKU + LOGO

89

JID2022067503

05/09/2022

36

Pluang + Logo

90

DID2022067587

05/09/2022

25

NAY JEANS

91

JID2022067680

05/09/2022

35, 37

FLAP SHOES CARE

Halaman 5 dari 696

92

D172022067713

06/09/2022

29

LANGA BUNGTILU

93

D172022067714

06/09/2022

29

FALA BANAN

94

JID2022067715

06/09/2022

44

ASHEFA DAN LUKISAN

95

JID2022067716

06/09/2022

41

De Greeny

96

D172022067717

06/09/2022

30

KOPI AMFOANG

97

DID2022067719

06/09/2022

10

DINACARE

98

JID2022067720

06/09/2022

43

Rapuba Catering

99

DID2022067721

06/09/2022

30

PRAMUDIAN

100

DID2022067722

06/09/2022

30

RENYU

101

DID2022067723

06/09/2022

30

NAYKA

102

DID2022067724

06/09/2022

32

AL NAJWA 8+

103

DID2022067725

06/09/2022

30

Zamul Fadhil

104

DID2022067726

06/09/2022

29

HIU HALUAN INTI UTAMA + LOGO

105

D172022067727

06/09/2022

30

MJLolita

106

D142022067728

06/09/2022

29

Mawali

107

D172022067729

06/09/2022

29

Bunda Kalongbuku

108

DID2022067730

06/09/2022

30

D'NURIN

109

D172022067731

06/09/2022

30

LARENG

110

D172022067732

06/09/2022

14

Laufra

111

DID2022067733

06/09/2022

3

Moracare

112

JID2022067734

06/09/2022

41

JULY SCENT

113

JID2022067735

06/09/2022

43

Mister Mayor

114

D172022067736

06/09/2022

30

Graja Lewalu

Halaman 6 dari 696

115

D172022067737

06/09/2022

29

Thuna Lewa

116

DID2022067738

06/09/2022

5

My Bestie

117

DID2022067739

06/09/2022

34

PENSIL MAS MILC

118

JID2022067888

06/09/2022

35

KOPITIAM Andy OPAGAUL + LOGO

119

DID2022067889

06/09/2022

9

Lonzuer

120

DID2022067890

06/09/2022

30

Jo Tan

121

J182022067891

06/09/2022

43

KARIBO COFFEE

122

DID2022067892

06/09/2022

5

AQUAPRO

123

DID2022067893

06/09/2022

29

SUPERNORI

124

DID2022067894

06/09/2022

3

NOERA by Reisha

125

DID2022067895

06/09/2022

30

UNICHEM

126

DID2022067896

06/09/2022

29, 30

127

JID2022067897

06/09/2022

43

KOPITIAM Andy OPAGAUL + LOGO

128

DID2022067898

06/09/2022

16

HKM HEMAT BERKUALITAS MURAH

129

DID2022067899

06/09/2022

18

MOSSDOOM DAN LUKISAN

130

DID2022067900

06/09/2022

9

nanobank & Logo n

131

DID2022067901

06/09/2022

3

enma beauty

132

DID2022067902

06/09/2022

5

NOERA by Reisha

133

JID2022067905

06/09/2022

43

MEKDI

134

JID2022067906

06/09/2022

41

KingdomVerse & Logo

135

DID2022067907

06/09/2022

7

KAM

136

DID2022067909

06/09/2022

19

THOR

137

DID2022067910

06/09/2022

12

K-ONE AUTO ACCESORIES

queens by win + Huruf kanji dibaca qian qi +
logo

Halaman 7 dari 696

138

JID2022067911

06/09/2022

44

PT Centralpertiwi Bahari

139

DID2022067912

06/09/2022

9

GEOTAB

140

DID2022067913

06/09/2022

3

Gatry Beauty

141

JID2022067915

06/09/2022

35

Kitchen by CoffeeTech.ID

142

DID2022067916

06/09/2022

16

AMS BERKUALITAS MURAH EKONOMIS

143

DID2022067917

06/09/2022

30

BUMBU DASAR NARA

144

DID2022067918

06/09/2022

1

SOLUPAK

145

JID2022067919

06/09/2022

40

Botanical Print " CeuAyu Craft "

146

DID2022067920

06/09/2022

10

Tende Medical

147

DID2022067921

06/09/2022

5

DHetika

148

DID2022067922

06/09/2022

16

ASFARINA KARYA UTAMA + LOGO

149

DID2022067924

06/09/2022

3

NTHOYA BEAUTY By.linaali.skrtj + GAMBAR

150

DID2022067925

06/09/2022

1

SOLUBAG

151

DID2022067926

06/09/2022

29

Plantty

152

DID2022067927

06/09/2022

21

DRINK TIME + LOGO

153

DID2022067928

06/09/2022

9

KAM

154

DID2022067929

06/09/2022

9

GoPayPinjam + Logo

155

DID2022067930

06/09/2022

3

AZARINE + LUKISAN

156

JID2022067931

06/09/2022

35

KIOS-HAMDALAH-Tempat belanja yang baik +
Logo

157

JID2022067932

06/09/2022

36

GoPayPinjam + Logo

158

DID2022067933

06/09/2022

1

FreshOne

159

JID2022067934

06/09/2022

41

BESTIE BERITA SELEBRITI

160

JID2022067935

06/09/2022

41

ASKRINDO ACADEMY + LOGO

Halaman 8 dari 696

161

JID2022067936

06/09/2022

43

Dapur Teteh

162

JID2022067937

06/09/2022

40

ASFARINA KARYA UTAMA + LOGO

163

DID2022067938

06/09/2022

30

Mayra

164

JID2022067939

06/09/2022

41

Logo JIU JITSU INDONESIA

165

JID2022067941

06/09/2022

43

Bubur Ayam Om Aan

166

JID2022067942

06/09/2022

41

STYLESONN

167

DID2022067943

06/09/2022

9

Logo GoPayPinjam 3D

168

JID2022067944

06/09/2022

35

TJP SIMBOL PRODUKNYA WONG KITO PT.
TIMUR JAYA PLASINDO + LOGO

169

DID2022067945

06/09/2022

19

AXOR + LUKISAN

170

DID2022067947

06/09/2022

32

FAJRUL + GAMBAR

171

JID2022067996

06/09/2022

35

JE'LOVA MINI MARKET

172

DID2022068038

06/09/2022

29

Azmee Kitchen

173

DID2022068154

07/09/2022

8

UDI CUSTOM ROTARY

174

DID2022068155

07/09/2022

25

ZACCO

175

DID2022068156

07/09/2022

25

Hayumi

176

DID2022068157

07/09/2022

25

AIWAKU

177

DID2022068158

07/09/2022

29

Ashique

178

JID2022068159

07/09/2022

41

JUST PLAY

179

DID2022068160

07/09/2022

25

NaNiRa

180

DID2022068161

07/09/2022

12

savart dan lukisan

181

DID2022068162

07/09/2022

24

KANJENG PRABU

182

DID2022068163

07/09/2022

25

ALFIZFJAR

183

JID2022068164

07/09/2022

44

Djemari Reflexologi & Family Massage

Halaman 9 dari 696

184

DID2022068165

07/09/2022

24

iBeeL

185

D222022068166

07/09/2022

3

KOOVINA

186

D222022068167

07/09/2022

5

KOOVINA

187

DID2022068168

07/09/2022

35, 19, 21

188

DID2022068203

07/09/2022

30

M_18 Coffee

189

DID2022068617

08/09/2022

3

FBC

190

DID2022068812

08/09/2022

30

My.Nastar16

191

DID2022068859

08/09/2022

14

barlocaatha

192

DID2022069073

09/09/2022

25

MEOVY + LOGO

193

DID2022069074

09/09/2022

25

BEBZA + LOGO

194

DID2022069075

09/09/2022

9

Safety Goggles Myopi

195

DID2022069076

09/09/2022

3

FRITZY MAGIC

196

JID2022069077

09/09/2022

35

Mitrabangun

197

JID2022069078

09/09/2022

43

monkey baa dimsum + Lukisan/Gambar

198

J282022069079

09/09/2022

42

UPTD BALAI PENGUJIAN MATERIAL JALAN
DAN BANGUNAN PROVINSI GORONTALO

199

DID2022069080

09/09/2022

12

HASSTON & SIMBOL

200

DID2022069081

09/09/2022

20

CANDLYN

201

JID2022069082

09/09/2022

37

Mitrabangun

202

DID2022069083

09/09/2022

5

NOORA SLIM

203

DID2022069084

09/09/2022

5

TRIFOT

204

JID2022069085

09/09/2022

35

NALAR TV

205

JID2022069086

09/09/2022

43

MONKEY BAA BENTO + Lukisan/Gambar

206

JID2022069088

09/09/2022

44

SHINESKIN AESTHETIC

Qhome Design hanya sebuah penamaan

Halaman 10 dari 696

207

DID2022069089

09/09/2022

24

ORICTES NET

208

DID2022069090

09/09/2022

5

SUPRAMEC

209

DID2022069091

09/09/2022

5

FRITZY MAGIC

210

JID2022069092

09/09/2022

35

Mitrabangun

211

DID2022069093

09/09/2022

5

MATROZIN

212

DID2022069094

09/09/2022

3

muyu

213

JID2022069095

09/09/2022

41

INSTITUT TEOLOGI DAN KEGURUAN
INDONESIA (ITKI)

214

DID2022069096

09/09/2022

4

HASSTON & SIMBOL

215

JID2022069097

09/09/2022

37

Mitrabangun

216

DID2022069098

09/09/2022

5

MADATOP

217

DID2022069099

09/09/2022

16

INSTITUT TEOLOGI DAN KEGURUAN
INDONESIA (ITKI)

218

DID2022069100

09/09/2022

5

MADAZEB

219

JID2022069101

09/09/2022

35

INSTITUT TEOLOGI DAN KEGURUAN
INDONESIA (ITKI)

220

DID2022069102

09/09/2022

5

MAKONIL

221

JID2022069103

09/09/2022

36

INSTITUT TEOLOGI DAN KEGURUAN
INDONESIA (ITKI)

222

JID2022069104

09/09/2022

41

BUKUKU

223

DID2022069105

09/09/2022

5

ALCHANNA

224

JID2022069107

09/09/2022

44

Royal Eyelash Beauty Studio

225

DID2022069108

09/09/2022

11

GuangLiang

226

DID2022069109

09/09/2022

3

BOBEINI

227

DID2022069110

09/09/2022

3

HASSTON & SIMBOL

228

DID2022069111

09/09/2022

16

Sawo + Lukisan

229

D122022069112

09/09/2022

30

KAYU MANIS 87

Halaman 11 dari 696

230

DID2022069113

09/09/2022

3, 25

231

JID2022069114

09/09/2022

41

AMAN AJA

232

JID2022069115

09/09/2022

35

logo segi delapan menyerupai dinding dan atap
rumah

233

JID2022069116

09/09/2022

41

TOPSTRETCHING

234

DID2022069309

09/09/2022

25

GREATLIGHT

235

DID2022069310

09/09/2022

5

ODEXA

236

DID2022069311

09/09/2022

5

TIDAR MINYAK NUSANTARA

237

DID2022069312

09/09/2022

24

GRADASI

238

JID2022069313

09/09/2022

39

AUTO EXPRESS INDONESIA & Lukisan

239

DID2022069314

09/09/2022

10

Shamrock

240

DID2022069315

09/09/2022

20

THE COCOON

241

DID2022069316

09/09/2022

25

FANDER + LOGO

242

JID2022069317

09/09/2022

36

Beings Of Leisure

243

D282022069318

09/09/2022

30

ANAYAZ KUKIS

244

JID2022069319

09/09/2022

44

WAKE UP

245

DID2022069320

09/09/2022

5

Adem Sari Larutan panas Dalam

246

DID2022069321

09/09/2022

9

H&W

247

JID2022069322

09/09/2022

35

Kristalindo Officer Store

248

DID2022069323

09/09/2022

5

TRUEBEAUTY

249

DID2022069324

09/09/2022

3

SACE LADY

250

JID2022069325

09/09/2022

38

ECONOMIC OUTLOOK

251

JID2022069326

09/09/2022

41

LOGO

252

DID2022069327

09/09/2022

30

CHOUPPANG + Logo

Royal Rapha

Halaman 12 dari 696

253

DID2022069328

09/09/2022

18

Rekaloka

254

DID2022069330

09/09/2022

30

Rumah Herbal Valerie

255

DID2022069331

09/09/2022

25

bedege

256

DID2022069332

09/09/2022

3

arfisa beauty care dan logo

257

DID2022069333

09/09/2022

32

Adem Sari Larutan Panas Dalam

258

DID2022069334

09/09/2022

5

PT. BUDI JAYA AMENITIES

259

DID2022069335

09/09/2022

10

H&W

260

JID2022069336

09/09/2022

36

THE KENSINGTON ROYAL SUITES KELAPA
GADING & LOGO

261

DID2022069337

09/09/2022

9

Knowme.link & Logo

262

D122022069338

09/09/2022

29

DASADAYA

263

DID2022069340

09/09/2022

32

SABABAY WINERY & LUKISAN

264

DID2022069341

09/09/2022

30

TIMES UP

265

JID2022069342

09/09/2022

41

Device & Music Mob

266

JID2022069343

09/09/2022

40

e-WTP + Logo

267

DID2022069344

09/09/2022

5

c et chic

268

DID2022069345

09/09/2022

3

JUST SMILE

269

DID2022069346

09/09/2022

24

Logo + ROMANTIC the bed clothes

270

DID2022069347

09/09/2022

25

ODS

271

DID2022069348

09/09/2022

3

IPTOP + LOGO

272

JID2022069349

09/09/2022

37

THE KENSINGTON ROYAL SUITES KELAPA
GADING & LOGO

273

JID2022069350

09/09/2022

42

eveerykit

274

DID2022069351

09/09/2022

25

SLAY

275

DID2022069352

09/09/2022

3

MONAT & Logo

Halaman 13 dari 696

276

DID2022069353

09/09/2022

1

SONIFER

277

DID2022069354

09/09/2022

30

SEDEEEP

278

DID2022069355

09/09/2022

30

GEMINI

279

DID2022069356

09/09/2022

2

ANGELUS

280

DID2022069357

09/09/2022

3

Ayusya

281

DID2022069359

09/09/2022

5

CEVITA

282

DID2022069360

09/09/2022

30

OATSO TASTY

283

DID2022069361

09/09/2022

3

LAIRESSE

284

JID2022069362

09/09/2022

41

Device & Wink Sync

285

DID2022069363

09/09/2022

3

SLAY

286

DID2022069365

09/09/2022

16

MONTANA

287

JID2022069366

09/09/2022

36

CENDANA SPARK

288

DID2022069367

09/09/2022

21

SLAY

289

JID2022069368

09/09/2022

43

SIUMAIBOY

290

DID2022069571

10/09/2022

3

Ldaaz

291

DID2022069572

10/09/2022

24

Spider Net

292

DID2022069573

10/09/2022

30

TOSIH & LUKISAN

293

DID2022069574

10/09/2022

34

again + logo

294

DID2022069575

10/09/2022

5

BGOLDENS

295

JID2022069576

10/09/2022

36

RUMAH SEDEKAH NAHDLATUL UMMAT

296

DID2022069577

10/09/2022

30

ROYAL

297

DID2022069578

10/09/2022

35, 25

HEELA ABAYA

298

DID2022069580

10/09/2022

30

Madu Kidds FH

+ logo

Halaman 14 dari 696

299

JID2022069581

10/09/2022

39

JENDELA WISATA + LOGO

300

DID2022069582

10/09/2022

32

GLUCOPEL

301

JID2022069583

10/09/2022

35

TOKO EMAS WIDJAJA + LOGO

302

DID2022069584

10/09/2022

3

ARTOZH

303

DID2022069585

10/09/2022

31

Badil Abadi

304

JID2022069586

10/09/2022

35

TOPA

305

DID2022069587

10/09/2022

29

Zaskia Putri

306

DID2022069589

10/09/2022

30

KECAP MENJANGAN MAS

307

DID2022069590

10/09/2022

30

KECAP SB

308

D262022069591

10/09/2022

30

dapoJA

309

DID2022069592

10/09/2022

30

KECAP SURABRAJA

310

JID2022069668

11/09/2022

43

Keiro Steak & Donburi

311

DID2022069669

11/09/2022

3

NEW.BY.ME

312

DID2022069670

11/09/2022

23

TOKYIO

313

DID2022069671

11/09/2022

9

Whatnot

314

DID2022069672

11/09/2022

29

babanagi

315

DID2022069673

11/09/2022

3

Raana

316

JID2022069713

12/09/2022

36, 43

317

DID2022069714

12/09/2022

31

Furrytale

318

DID2022069715

12/09/2022

3

The Scent Goals

319

DID2022069716

12/09/2022

25

DCNI

320

DID2022069717

12/09/2022

25

AiTHREE

321

DID2022069718

12/09/2022

25

NHSDAILY

LA FOYA VILLA

Halaman 15 dari 696

322

DID2022069720

12/09/2022

10

PRIMUS + LOGO

323

JID2022069722

12/09/2022

36

MAMEN

324

DID2022069723

12/09/2022

22

Rajawali-ne Barak

325

JID2022069724

12/09/2022

39

AVANTI PARKING

326

JID2022069725

12/09/2022

38

MAJALAH INVESTOR

327

DID2022069727

12/09/2022

30

PT Centralpertiwi Bahari

328

DID2022069728

12/09/2022

17

KAKAKTUA

329

JID2022069729

12/09/2022

45

KENJA

330

DID2022069730

12/09/2022

1

King Dry

331

DID2022069731

12/09/2022

17

GORILLA

332

DID2022069853

12/09/2022

5

JAYPIRCA

333

DID2022069855

12/09/2022

1

ORTANI.ID

334

DID2022069856

12/09/2022

18

SHENRAN

335

DID2022069857

12/09/2022

25

Yaxuan

336

DID2022069858

12/09/2022

5

HEPAVEN

337

DID2022069860

12/09/2022

8

HASSTON & SIMBOL

338

DID2022069861

12/09/2022

5

KISUNLA

339

DID2022069863

12/09/2022

5

RENAVEN

340

DID2022069864

12/09/2022

3

TAYIB

341

DID2022069865

12/09/2022

10

Retract

342

D082022069866

12/09/2022

17

DJR

343

JID2022069867

12/09/2022

43

BEENYO FARM

344

DID2022069869

12/09/2022

25

NICEMAN

Halaman 16 dari 696

345

DID2022069870

12/09/2022

5

TRIPIVEN

346

JID2022069872

12/09/2022

41

GPX - GENERATION OF POWER AND
EXTRAORDINARY + LOGO

347

DID2022069873

12/09/2022

29

MnCo Milk And Chocolate Bar + Logo

348

DID2022069874

12/09/2022

25

BROGUY

349

DID2022069875

12/09/2022

32

Almawa

350

JID2022069876

12/09/2022

41

NAURA

351

DID2022069877

12/09/2022

19

BLAZTA

352

DID2022069878

12/09/2022

22

RAWRAMIE

353

DID2022069880

12/09/2022

7

J.LD Tool

354

JID2022069881

12/09/2022

40

A-Z Print + Logo

355

DID2022069882

12/09/2022

34

DJARUM SPECIAL & Logo

356

DID2022069886

12/09/2022

3

BRILIA GLOW dan Lukisan

357

JID2022069887

12/09/2022

35

Insight BOOKSTORE

358

DID2022069890

12/09/2022

27

MARDIN

359

JID2022069891

12/09/2022

41

MI ZHONG + LOGO

360

JID2022069892

12/09/2022

36

NOMURA GREENTECH

361

JID2022069893

12/09/2022

37

FLEET CARES TRULY PARTNER

362

DID2022069895

12/09/2022

5

Hayjin Aromatherapy

363

DID2022069897

12/09/2022

3

Naaima Beauty

364

DID2022069899

12/09/2022

9

VISPARK

365

DID2022069901

12/09/2022

28

Balon QUU

366

JID2022069902

12/09/2022

43

RANDRA CAFE & RESTO

367

DID2022069906

12/09/2022

25

MYS FASHION

Halaman 17 dari 696

368

DID2022069907

12/09/2022

9

trijo + logo

369

DID2022069910

12/09/2022

25

I'M KOODOO + LUKISAN

370

DID2022069939

12/09/2022

25

Batik AIS

371

DID2022070544

14/09/2022

25

Neiden

372

DID2022070545

14/09/2022

3

CHANTIEL

373

DID2022070546

14/09/2022

21

MIMIXO

374

DID2022070547

14/09/2022

19

ROYAL MEGAH BETON

375

DID2022070548

14/09/2022

25

GRACIOUSTYLE

376

JID2022070549

14/09/2022

35

MAVICPC & Lukisan

377

DID2022070550

14/09/2022

20

LUSTRE DAN LOGO

378

DID2022070551

14/09/2022

30

HOHO ICE & FOOD

379

DID2022070552

14/09/2022

30

Beras Premium Mandalika

380

DID2022070553

14/09/2022

3

ELSHAI DERMASKIN + LOGO

381

JID2022070554

14/09/2022

39

Delapan Plus

382

DID2022070555

14/09/2022

27

Buhara

383

DID2022070556

14/09/2022

6

8A8 PARTS

384

JID2022070558

14/09/2022

43

hublife + Logo

385

DID2022070559

14/09/2022

30

DAPOER LHYLI

386

JID2022070560

14/09/2022

36

KreditMu

387

DID2022070561

14/09/2022

16

MONTANA

388

DID2022070562

14/09/2022

28

MONTANA

389

DID2022070563

14/09/2022

9

MONTANA

390

DID2022070564

14/09/2022

30

Kopi BuRoNan

Halaman 18 dari 696

391

DID2022070565

14/09/2022

9

392

DID2022070566

14/09/2022

37, 40, 9, 11

393

JID2022070567

14/09/2022

40

3456

394

DID2022070568

14/09/2022

16

MONTANA

395

D152022070569

14/09/2022

3

DOKCIT GLOW SKIN

396

DID2022070604

14/09/2022

30

RIO GOYANG

397

DID2022070644

14/09/2022

3

SS

398

JID2022070671

14/09/2022

35

AUTO KIRIM & Lukisan

399

DID2022070672

14/09/2022

32

POCOK

400

DID2022070673

14/09/2022

16

SHOTGUN DAN LUKISAN

401

DID2022070674

14/09/2022

5

DABITRIN

402

DID2022070675

14/09/2022

30

PT Centralpertiwi Bahari

403

JID2022070676

14/09/2022

43

GOOD WOK ASIAN BISTRO + Lukisan

404

JID2022070677

14/09/2022

43

JACKSON BLVD - LEGENDARY PIZZA +
LOGO

405

JID2022070678

14/09/2022

43

MY.Kan Resto & Café + Logo

406

JID2022070679

14/09/2022

35

teal + Lukisan/Logo

407

JID2022070680

14/09/2022

39

AUTO KIRIM & Lukisan

408

DID2022070681

14/09/2022

20

SHOTGUN DAN LUKISAN

409

DID2022070682

14/09/2022

3

RAWFARMA dan logo

410

JID2022070683

14/09/2022

41

MainKata

411

DID2022070684

14/09/2022

34

HANSURYA

412

DID2022070685

14/09/2022

34

D & B MENTHOL FRESH

413

DID2022070686

14/09/2022

30

JACKSON BLVD + LOGO

MONTANA
BRT BINTANG RACING TEAM

Halaman 19 dari 696

414

DID2022070687

14/09/2022

25

Racun Cinta

415

DID2022070688

14/09/2022

1

SP JITU

416

JID2022070689

14/09/2022

44

teal + Lukisan/Logo

417

DID2022070690

14/09/2022

21

SHOTGUN DAN LUKISAN

418

JID2022070691

14/09/2022

41, 43

BBC BENOA BEACH CLUB

419

DID2022070692

14/09/2022

5

B neral MAG + LUKISAN

420

DID2022070693

14/09/2022

30

Tani Alam

421

JID2022070694

14/09/2022

35

JAWARA BANGUNAN + LOGO

422

DID2022070695

14/09/2022

3

GENOVIA

423

JID2022070696

14/09/2022

40

SAINSTEEL + LOGO

424

DID2022070697

14/09/2022

34

D & B LIGHTS

425

JID2022070698

14/09/2022

35

JURAGAN MINING + LOGO

426

DID2022070699

14/09/2022

21

SMALLSUN + LOGO

427

DID2022070700

14/09/2022

29

ESCORA + LUKISAN

428

DID2022070701

14/09/2022

33

Toba Wine Coffee + Lukisan

429

DID2022070702

14/09/2022

3

SKINKAY

430

DID2022070703

14/09/2022

3

BELGIE PRO DAN LOGO

431

DID2022070705

14/09/2022

29

SHUKA SHUKI

432

DID2022070706

14/09/2022

29

Pawon Sawal + LOGO

433

JID2022070707

14/09/2022

44

Ayuko

434

JID2022070708

14/09/2022

43

JACKSON BLVD + LOGO

435

DID2022070709

14/09/2022

2

VOMILEX

436

DID2022070710

14/09/2022

5

BURAMOL

Halaman 20 dari 696

EPIC (Excellence, Perseverance, Integrity,
Care) + Logo

437

DID2022070711

14/09/2022

9

438

JID2022070712

14/09/2022

35, 41, 42

439

DID2022070713

14/09/2022

9

FITINE + LOGO

440

JID2022070714

14/09/2022

41

Cidro Asmoro

441

DID2022070715

14/09/2022

1

BIG TOP & SIMBOL

442

DID2022070716

14/09/2022

5

DAFOXA M

443

DID2022070717

14/09/2022

29

Ayam Goreng Kartini tr selera priyayi tempo
doeloe

444

JID2022070718

14/09/2022

43

Saung Ikan Bakar Abah Cianjur

445

DID2022070719

14/09/2022

1

M2000

446

DID2022070720

14/09/2022

28

STANCE HUNTERS

447

DID2022070721

14/09/2022

5

PROBIOCHI

448

DID2022070722

14/09/2022

14

EPIC (Excellence, Perseverance, Integrity,
Care) + Logo

449

DID2022070724

14/09/2022

3

sparkos

450

JID2022070725

14/09/2022

35

STANCE HUNTERS

451

DID2022070726

14/09/2022

5

LANIDEX

452

DID2022070727

14/09/2022

3

Vopregezi

453

DID2022070728

14/09/2022

30

kedeicof

454

JID2022070729

14/09/2022

35

RESEP ROEMAH

455

DID2022070730

14/09/2022

25

BASUNDARI

456

DID2022070854

14/09/2022

5

STIROFLAM

457

DID2022070875

14/09/2022

24

Sarung Tenun PANGHEGAR

458

JID2022070974

15/09/2022

35

Duta Merpati

459

JID2022070975

15/09/2022

37

SAUMOTOR & Lukisan

Talenesia

Halaman 21 dari 696

460

DID2022070976

15/09/2022

7

IONA

461

DID2022070977

15/09/2022

11

IONA

462

JID2022070978

15/09/2022

35

IONA

463

DID2022070979

15/09/2022

25

Prada Wangsa

464

DID2022070980

15/09/2022

30

DAPOER UMMU DIVA

465

DID2022070981

15/09/2022

35, 3, 21, 41, 44

466

DID2022070982

15/09/2022

25

Shop at montera : suatu penamaan

467

DID2022070983

15/09/2022

30

Puncak Kawata

468

JID2022070984

15/09/2022

43

ELEPHANT & SPICES + LOGO

469

JID2022070985

15/09/2022

35

Shop at montera : suatu penamaan

470

DID2022070986

15/09/2022

25

DEARLIVY

471

JID2022070987

15/09/2022

35

Teh Tarik Melayu

472

JID2022070988

15/09/2022

35

Raja Bugis Makassar Hidangan Para Raja

473

JID2022070989

15/09/2022

44

Nails By Wulan

474

JID2022070990

15/09/2022

39

Uklamoya

475

JID2022070991

15/09/2022

43

SUSHI CALL

476

DID2022070992

15/09/2022

30

Lestari Snack

477

DID2022070993

15/09/2022

12

BIG TOP & SIMBOL

478

DID2022070994

15/09/2022

10

ELTOMED + LOGO

479

JID2022070995

15/09/2022

44

Fleur de Belle Clinic by anastasia adinda

480

JID2022070996

15/09/2022

43

SUSHI TALK

481

DID2022070997

15/09/2022

25

masterindo : Suatu penamaan

482

JID2022070998

15/09/2022

44

SPEEDGLOW + LUKISAN

ATELIER ALBION

Halaman 22 dari 696

483

JID2022070999

15/09/2022

35

BIG TOP & SIMBOL

484

DID2022071000

15/09/2022

25

Mmaayrastyle

485

DID2022071001

15/09/2022

16

BIG TOP & SIMBOL

486

JID2022071002

15/09/2022

35

masterindo dan lukisan

487

DID2022071003

15/09/2022

30

Cheeky Balls

488

DID2022071004

15/09/2022

5

LOGO

489

DID2022071005

15/09/2022

3

HORSE BRAND dan Logo

490

JID2022071006

15/09/2022

37

Klinbox.id

491

DID2022071007

15/09/2022

23

BURUNG EMAS + LUKISAN

492

DID2022071008

15/09/2022

3

Nina&Moms

493

DID2022071009

15/09/2022

1

NIXI

494

DID2022071010

15/09/2022

6

GTOOLS EUROPEAN TECHNOLOGY

495

DID2022071011

15/09/2022

3

DUA SMILE

496

DID2022071012

15/09/2022

20

BIG TOP & SIMBOL

497

DID2022071013

15/09/2022

5

LAXAVAR

498

DID2022071171

15/09/2022

29

Dapur MAMA mimaw

499

DID2022071172

15/09/2022

29

WBR BAKSO RIJASO Berani Tampil Beda

500

DID2022071173

15/09/2022

30

OMAH GHEISSA

501

DID2022071174

15/09/2022

7

MABEST

502

DID2022071175

15/09/2022

30

Ajiiib Food and Drinks

503

JID2022071176

15/09/2022

35

PENTACITY SHOPPING VENUE

504

DID2022071178

15/09/2022

25

ISTA HITA

505

DID2022071179

15/09/2022

30

SUNDAY CHOUX

Halaman 23 dari 696

506

DID2022071180

15/09/2022

9, 10, 11

507

DID2022071181

15/09/2022

25

B + Logo

508

DID2022071182

15/09/2022

18

MHRJ - Maharaja

509

DID2022071183

15/09/2022

30

NAJIB'S DAPOER

510

DID2022071184

15/09/2022

7

SRD dan Logo

511

DID2022071186

15/09/2022

16

VILORA + LUKISAN

512

JID2022071189

15/09/2022

38

NETVAS + LOGO

513

JID2022071190

15/09/2022

43

Redha Kitchen

514

JID2022071191

15/09/2022

43

Sei Sapi Wahab

515

DID2022071192

15/09/2022

8

ANLUSI

516

DID2022071193

15/09/2022

28

SISWAN SAKA + LOGO

517

DID2022071194

15/09/2022

30

SOBAT RINDU + LUKISAN

518

DID2022071195

15/09/2022

32

HYDRO HYDROGEN WATER

519

DID2022071196

15/09/2022

29

BIEBY COOKING

520

DID2022071197

15/09/2022

9

Tamaska Loket + Logo

521

DID2022071198

15/09/2022

29

SALADKU CHERIBON

522

DID2022071199

15/09/2022

11

ANLUSI

523

JID2022071200

15/09/2022

35

KIOS OFFICIAL

524

DID2022071201

15/09/2022

30

Abidzar Kuliner

525

DID2022071202

15/09/2022

1

M2000

526

DID2022071203

15/09/2022

7

ROSCHEL dan Lukisan

527

JID2022071204

15/09/2022

35

TOYS FANATIC

528

DID2022071205

15/09/2022

5

UNKA

VGL

Halaman 24 dari 696

529

DID2022071206

15/09/2022

32

SUISO HYDROGEN WATER

530

DID2022071207

15/09/2022

25

TABE INDONESIA

531

DID2022071208

15/09/2022

41, 28

532

DID2022071209

15/09/2022

25

MHRJ-MAHARAJA

533

DID2022071210

15/09/2022

32

TULUS HYDRO HYDROGEN WATER

534

DID2022071211

15/09/2022

16

LINERPAK + LOGO

535

DID2022071212

15/09/2022

8

ROSCHEL dan Lukisan

536

JID2022071214

15/09/2022

35

LOGO SS solo sepatu

537

JID2022071215

15/09/2022

43

Seiway

538

DID2022071216

15/09/2022

29

Natu agri

539

DID2022071217

15/09/2022

32

TULUS SUISO HYDROGEN WATER

540

DID2022071218

15/09/2022

30

MIMIDE

541

DID2022071219

15/09/2022

30

KIAE + LOGO

542

DID2022071221

15/09/2022

8

BIG TOP & SIMBOL

543

DID2022071222

15/09/2022

11

ARASHI PRIME

544

DID2022071223

15/09/2022

30

CAP BURUNG KEDALI + LUKISAN

545

JID2022071224

15/09/2022

41

Faith Minutes Daily

546

DID2022071225

15/09/2022

11

ROSCHEL dan Lukisan

547

DID2022071226

15/09/2022

32

Garden 09

548

DID2022071228

15/09/2022

34

M2000

549

DID2022071229

15/09/2022

9

Smart with Kinderia

550

DID2022071230

15/09/2022

1

FoliarelOK

551

DID2022071469

16/09/2022

5

MOTHER'S CHOICE

Bocil

Halaman 25 dari 696

552

JID2022071470

16/09/2022

35

ERLEN by GAPEST & LUKISAN

553

JID2022071471

16/09/2022

37

KangService.id

554

DID2022071472

16/09/2022

25

SHAWQI

555

JID2022071473

16/09/2022

39

Safarindo.id & Lukisan

556

DID2022071474

16/09/2022

29

S-GROW

557

DID2022071475

16/09/2022

21

MEJUAH JUAH TOBA + Lukisan

558

JID2022071476

16/09/2022

45

NEWTIME CONSULTANT

559

JID2022071477

16/09/2022

41

BALI MINI SOCCER + LOGO

560

DID2022071478

16/09/2022

25

GARVINO

561

JID2022071479

16/09/2022

44

CAT HOSPITAL Cat & Exotic Pets

562

DID2022071480

16/09/2022

29

CAVANUR

563

DID2022071481

16/09/2022

30

Koptela + Gambar/Lukisan

564

DID2022071482

16/09/2022

31

CAVANUR

565

DID2022071483

16/09/2022

30

Cintanur

566

JID2022071484

16/09/2022

35, 41

eksporasi musik

567

JID2022071485

16/09/2022

43

SIMPLY POKE

568

JID2022071486

16/09/2022

39

droper ( Drop Point Bersama + Lukisan )

569

DID2022071487

16/09/2022

18

VIVO CRAFT

570

DID2022071488

16/09/2022

3

MADAMS NAILS

571

JID2022071489

16/09/2022

44

MADAMS NAILS

572

DID2022071490

16/09/2022

29

HONE + LOGO

573

DID2022071491

16/09/2022

24

AZYANU BATIK

574

DID2022071492

16/09/2022

9

RINGKE + LOGO

Halaman 26 dari 696

575

DID2022071493

16/09/2022

12

YASAKA & LOGO

576

DID2022071496

16/09/2022

29

BLACK DIAMOND DAN LUKISAN

577

DID2022071497

16/09/2022

25

KiDSlais

578

DID2022071498

16/09/2022

35, 14

579

DID2022071499

16/09/2022

9

SUTRADO

580

J262022071542

16/09/2022

44

IUNIORES BEAUTY + LOGO

581

D022022071550

16/09/2022

25

Adah Mode

582

JID2022071560

16/09/2022

35

ALFIAN HERBAL

583

DID2022071561

16/09/2022

25

ZEF

584

JID2022071562

16/09/2022

37

PREMIER + LOGO

585

DID2022071563

16/09/2022

16

Lanara Art & Craft Materials

586

JID2022071564

16/09/2022

35

SUPARMAN REBORN

587

DID2022071565

16/09/2022

20

FREED

588

DID2022071566

16/09/2022

3

GOLDEN CARE BEAUTY

589

JID2022071567

16/09/2022

35

SPS + logo

590

JID2022071568

16/09/2022

38

SUPARMAN REBORN

591

JID2022071569

16/09/2022

35

WAN-AMOER

592

JID2022071570

16/09/2022

36

PREMIER + LOGO

593

DID2022071571

16/09/2022

5

LOGO

594

D222022071572

16/09/2022

24

WARNA BOCAH

595

JID2022071573

16/09/2022

43

ESPRESSO LAB

596

D222022071574

16/09/2022

25

BTKGAUL

597

JID2022071575

16/09/2022

41

SUPARMAN REBORN

DLEO JEWELRY

Halaman 27 dari 696

598

JID2022071576

16/09/2022

35

LOGO

599

JID2022071577

16/09/2022

35

PREMIER + LOGO

600

JID2022071578

16/09/2022

35

PRAMED

601

DID2022071579

16/09/2022

20

KETAM

602

DID2022071580

16/09/2022

30

ESPRESSO LAB

603

JID2022071581

16/09/2022

41

ASPERIOLABS

604

JID2022071582

16/09/2022

42

SUPARMAN REBORN

605

DID2022071583

16/09/2022

25

GIZZ & LUKISAN

606

DID2022071584

16/09/2022

30

KOPI KIRRIN

607

DID2022071585

16/09/2022

1

KARISMA KIMIA INDONESIA + LUKISAN

608

DID2022071586

16/09/2022

30

LOGO

609

DID2022071587

16/09/2022

7

BIG TOP & SIMBOL

610

DID2022071588

16/09/2022

17

UNTA MAS

611

DID2022071589

16/09/2022

11

MIO PLATINUM

612

JID2022071620

16/09/2022

43

HYATT HOUSE

613

DID2022071621

16/09/2022

29

YONNA

614

JID2022071622

16/09/2022

41

GROWTH SPACE

615

DID2022071623

16/09/2022

18

GIZZ & LUKISAN

616

DID2022071624

16/09/2022

29

ICHSAN KERIPIK cemilan sehat kekinian

617

JID2022071625

16/09/2022

36

Apartvilla

618

DID2022071626

16/09/2022

3

ELDORE BEAUTY + LOGO

619

DID2022071627

16/09/2022

30

ISTANA KALULUT

620

JID2022071628

16/09/2022

43

HYATT HOUSE & Design

Halaman 28 dari 696

621

DID2022071629

16/09/2022

3

LEMORA BEAUTY + LOGO

622

JID2022071630

16/09/2022

35

LEMORA BEAUTY + LOGO

623

DID2022071631

16/09/2022

29

ANIFA

624

JID2022071632

16/09/2022

35

ELDORE BEAUTY + LOGO

625

JID2022071633

16/09/2022

36

MOONSTONE RESIDENCES

626

DID2022071634

16/09/2022

29

DELMART

627

JID2022071635

16/09/2022

35

ANTI KUDET OFFICIAL + LOGO

628

DID2022071636

16/09/2022

25

amrtapprl

629

JID2022071637

16/09/2022

41

BERITA OBSERVER

630

DID2022071638

16/09/2022

3

inobee

631

JID2022071639

16/09/2022

43

MOONSTONE RESIDENCES

632

DID2022071640

16/09/2022

25

REDMORE

633

DID2022071641

16/09/2022

5

inobee

634

DID2022071642

16/09/2022

29

MARDIATI AMAI

635

JID2022071643

16/09/2022

44

Re.md Medclinic

636

DID2022071644

16/09/2022

29

MOM'S RECIPE

637

DID2022071645

16/09/2022

9

BIG TOP & SIMBOL

638

DID2022071646

16/09/2022

25

KREYON

639

DID2022071647

16/09/2022

29

RANDANG ONCU

640

DID2022071648

16/09/2022

20

BERKAH PURUN

641

DID2022071649

16/09/2022

20

AMANAH PURUN

642

JID2022071650

16/09/2022

42

Shar Coal

643

DID2022071651

16/09/2022

9

Battlefield Management System (BMS) CY16H

Halaman 29 dari 696

644

DID2022071652

16/09/2022

29

ORIBA OIL

645

DID2022071653

16/09/2022

1

PENTA FLADD-GREEN

646

DID2022071654

16/09/2022

21

WOKE UP FEST

647

JID2022071655

16/09/2022

42

Coco Red Fire

648

DID2022071656

16/09/2022

30

ONOKABE CAKE

649

DID2022071657

16/09/2022

30

WOORI

650

J152022071658

16/09/2022

43

CHOCOLICIOUS

651

DID2022071659

16/09/2022

21

TARU BUMI

652

DID2022071661

16/09/2022

29

PENTA

653

DID2022071662

16/09/2022

25

WOKE UP FEST

654

DID2022071663

16/09/2022

1

DCP BOOSTER

655

DID2022071664

16/09/2022

20

MAMURA FURNITURE MURUNG RAYA

656

JID2022071665

16/09/2022

41

WOKE UP FEST

657

DID2022071666

16/09/2022

5

BNQR

658

DID2022071667

16/09/2022

5

AGUSTINE

659

DID2022071669

16/09/2022

29

KIDAN

660

DID2022071670

16/09/2022

30

La'i Bahandang

661

DID2022071671

16/09/2022

29

Rendangmu

662

DID2022071672

16/09/2022

30

Al Habi

663

JID2022071673

16/09/2022

42

STUDIO ANTARA DAN LOGO

664

DID2022071674

16/09/2022

25

KANZATA

665

DID2022071675

16/09/2022

30

ALAYKA

666

DID2022071676

16/09/2022

25

GKP + LOGO

Halaman 30 dari 696

667

JID2022071677

16/09/2022

35

DIGITAL AGENCY CORNER

668

DID2022071678

16/09/2022

18

GKP + LOGO

669

DID2022071679

16/09/2022

18

Handrose

670

DID2022071741

16/09/2022

30

KEDAI MR X

671

DID2022071753

16/09/2022

25

SARAH COLLECTION

672

JID2022071756

16/09/2022

35

AKREA

673

JID2022071761

16/09/2022

37

Shoeclean Kita

674

JID2022071765

16/09/2022

40

Bang Ari

675

DID2022071774

16/09/2022

29

CEU ECIH

676

D102022071778

16/09/2022

30

Cap Perahu Layar + logo/lukisan

677

D102022071779

16/09/2022

30

Cap Manggis Bahari Jaya + logo/lukisan

678

DID2022071781

16/09/2022

5

AISYAHHAWA JSR Borneo Herbs Dayak
Ngaju

679

JID2022071787

16/09/2022

43

CHAW COFFEE

680

DID2022071791

16/09/2022

5

VAEYA + LOGO

681

DID2022071792

16/09/2022

30

NIPPONSUN

682

DID2022071796

16/09/2022

34

TeKo

683

DID2022071797

16/09/2022

28

CAZORA BLOOM

684

DID2022071798

16/09/2022

29

GOLDSTAR

685

DID2022071799

16/09/2022

25

LAMBRETTA

686

JID2022071800

16/09/2022

43

LAMBRETTA

687

DID2022071801

16/09/2022

29

Crypico Chips

688

JID2022071802

16/09/2022

41

LOGO

689

JID2022071803

16/09/2022

43

Kampoeng Legenda

Halaman 31 dari 696

690

DID2022071804

16/09/2022

30

enomu. + LOGO

691

DID2022071805

16/09/2022

34

LINCIG + LUKISAN

692

DID2022071806

16/09/2022

29

Mr. MAC

693

DID2022071807

16/09/2022

5, 31

MEKAR MAS

694

JID2022071808

16/09/2022

35

TAKAPEDIA

695

DID2022071809

16/09/2022

3

YABECA + LUKISAN

696

DID2022071810

16/09/2022

30

POPPYIPPIE

697

JID2022071811

16/09/2022

43

LOGO

698

DID2022071812

16/09/2022

11, 12

DASHING

699

JID2022071812

16/09/2022

44

QTA Sehat

700

DID2022071813

16/09/2022

9

cosmart & Logo

701

DID2022071814

16/09/2022

30

Dapur Bunda Andrie

702

DID2022071816

16/09/2022

30

SANGKAR COFFEE & KITCHEN

703

DID2022071817

16/09/2022

11

KIREE

704

DID2022071818

16/09/2022

30

BUKIT SULAP

705

DID2022071819

16/09/2022

12

TOM OTO

706

DID2022071820

16/09/2022

25

Amira Collection

707

DID2022071821

16/09/2022

1, 5, 31

708

DID2022071822

16/09/2022

17

DIRFLEX

709

DID2022071823

16/09/2022

1, 4

B3W AUTOCARE

710

DID2022071824

16/09/2022

9

GrosirLand

711

DID2022071828

16/09/2022

30

KARONA PIZZA

712

DID2022071837

16/09/2022

25

RAFTALLE

MEKAR MAS

Halaman 32 dari 696

713

DID2022071851

16/09/2022

30

Mput

714

DID2022071854

16/09/2022

3

JOS'S CLEAN

715

DID2022071914

17/09/2022

3

KRYSTAL BRIGHT

716

DID2022071915

17/09/2022

5

KRYSTAL BRIGHT

717

DID2022071917

17/09/2022

17

Kinger-it 1000

718

DID2022071919

17/09/2022

18

Majid Tas Anyaman Jali Handmade

719

JID2022071920

17/09/2022

41

GOLDEN STAR THERAPY

720

DID2022071921

17/09/2022

30

SH SNACK Hastuti

721

DID2022071922

17/09/2022

3

ZHAF By.dr.Isti

722

DID2022071923

17/09/2022

12

STAGE 5

723

DID2022071924

17/09/2022

12

ARAI

724

DID2022071925

17/09/2022

18

VOOWO ~ LOGO

725

DID2022071926

17/09/2022

9

VOOWO ~ LOGO

726

JID2022071927

17/09/2022

44

BERANI SUNAT CENTER + Lukisan/Logo

727

DID2022071928

17/09/2022

31

durian nyosss

728

DID2022071930

17/09/2022

8

13 U 11

729

DID2022071931

17/09/2022

5

INSTACAL ZDM

730

JID2022071932

17/09/2022

35

MBS MY BAKING SUPPLIES dan Logo

731

D152022071933

17/09/2022

1

PUCA'10 + Logo

732

JID2022071934

17/09/2022

43

TRIPLE THREE COFFEE EATERY
BEVERAGE

733

DID2022071955

17/09/2022

35, 21

734

DID2022071964

17/09/2022

3

FIFAB GLOW by RF + Logo

735

DID2022071976

17/09/2022

8

SPRAYER MANUAL TIGA DIMENSI

MASTER FOOD

Halaman 33 dari 696

736

JID2022071977

17/09/2022

35

CALOWRIE + LOGO

737

DID2022071978

17/09/2022

20

SLEEPECIALIST DAN LOGO

738

DID2022071979

17/09/2022

28

Minnova Pool Table

739

DID2022071980

17/09/2022

25

TRIPLE THREE CLOTHING

740

DID2022071981

17/09/2022

5

HERBA JAVA

741

DID2022071982

17/09/2022

34

IRAMA

742

JID2022071983

17/09/2022

35

BERKAH RASA SEJAHTERA

743

JID2022071984

17/09/2022

35

PT BERKAH RASA SEJAHTERA

744

JID2022071985

17/09/2022

35

CV BERKAH RASA SEJAHTERA

745

JID2022071986

17/09/2022

43

HOUSE OF TUNDRA

746

DID2022071987

17/09/2022

3

LIEVRA

747

DID2022071988

17/09/2022

30

Giuseppe Ain't gained ni kilo

748

DID2022071989

17/09/2022

11

GRANDE

749

JID2022071990

17/09/2022

44

APOTEKKU 25 JAM

750

DID2022071991

17/09/2022

5

Calcie DK

751

DID2022071992

17/09/2022

30

GRENGKO

752

DID2022071993

17/09/2022

30

Ny. Vi

753

JID2022071994

17/09/2022

43

Pentacity Hotel Balikpapan + logo

754

DID2022071995

17/09/2022

3

Anme Beauty Care

755

JID2022071997

17/09/2022

35

Creatifa Studio

756

JID2022072003

17/09/2022

43

INGAT KOPI

757

JID2022072012

17/09/2022

43

K'PENAK

758

DID2022072016

18/09/2022

33

TOKUSEI HAMBURG STEAK JAPAN + LOGO

Halaman 34 dari 696

759

DID2022072017

18/09/2022

32

TOKUSEI HAMBURG STEAK JAPAN + LOGO

760

DID2022072018

18/09/2022

30

TOKUSEI HAMBURG STEAK JAPAN + LOGO

761

JID2022072019

18/09/2022

35

TUTONESIA

762

DID2022072020

18/09/2022

3

DiantyDrops

763

DID2022072021

18/09/2022

20

MH THE SCIENTIST HONEY

764

DID2022072022

18/09/2022

25

DM.Looks

765

DID2022072023

18/09/2022

3

Be X-Mile

766

DID2022072024

18/09/2022

14

GALSESORY

767

DID2022072036

18/09/2022

9

ALVA

768

DID2022072037

18/09/2022

7

SJI + LOGO

769

DID2022072038

18/09/2022

30

Dua lapan + Logo

770

JID2022072041

18/09/2022

43

Niku Nabe + Huruf Kanji

771

DID2022072042

18/09/2022

25

PANTOFEL CONFIDENCE

772

DID2022072043

18/09/2022

25

Vickayu.id

773

DID2022072044

18/09/2022

32

CITRA 01

774

DID2022072046

18/09/2022

3

Wangi Terus

775

DID2022072047

18/09/2022

25

Mimma

776

JID2022072048

18/09/2022

35

Mimma = Suatu Penamaan.

777

DID2022072049

18/09/2022

30

ORTEGA COFFEE

778

JID2022072050

18/09/2022

42

goodpass

779

DID2022072051

18/09/2022

1

Green Max Plus

780

DID2022072053

18/09/2022

29

KEMUNING 57 RAJAWALI

781

DID2022072054

18/09/2022

3

AKEYRA SKINCARE

Halaman 35 dari 696

782

JID2022072055

18/09/2022

43

KOPI TONDO + LUKISAN

783

DID2022072101

19/09/2022

3

REVINN

784

JID2022072102

19/09/2022

43

BUBUR BAKAR 221

785

DID2022072103

19/09/2022

3

Ayuk Skincare Kecantikan dan Logo

786

DID2022072104

19/09/2022

30

BEMO SOLO

787

DID2022072105

19/09/2022

1

RUMAH MAGOT SOLOK SELATAN

788

DID2022072106

19/09/2022

9

matr1x

789

DID2022072107

19/09/2022

24

TUBIE & LOGO

790

DID2022072108

19/09/2022

29

Singolang + Lukisan

791

DID2022072109

19/09/2022

25

Shirata

792

DID2022072110

19/09/2022

34

Sebats Fruity Series

793

DID2022072111

19/09/2022

34

WONDERWORLD

794

DID2022072112

19/09/2022

25

TUBIE & LOGO

795

JID2022072113

19/09/2022

42

KASBON KANTOR

796

DID2022072114

19/09/2022

28

STUDER surfboards

797

DID2022072115

19/09/2022

6

EXECUTIVE decor blinds

798

DID2022072116

19/09/2022

3

YLC GLOW

799

DID2022072117

19/09/2022

29

DRW KITCHEN By:Dewi Ratna Wulan

800

DID2022072118

19/09/2022

29

DABUE

801

D122022072119

19/09/2022

3

IT'S YOU BEAUTY

802

JID2022072120

19/09/2022

43

Umah Madu

803

JID2022072121

19/09/2022

35

STAR CELLULAR

804

D122022072122

19/09/2022

1

AIRAS

Halaman 36 dari 696

805

J172022072123

19/09/2022

43

Green Cherry

806

DID2022072124

19/09/2022

24

TIGA UDENG M. ISHAK

807

JID2022072125

19/09/2022

35

MJO LABS

808

DID2022072126

19/09/2022

9

Tamaska Pendapatan + Logo

809

DID2022072127

19/09/2022

12

SAR ALVARO

810

JID2022072128

19/09/2022

35

etalashe

811

DID2022072129

19/09/2022

3

ALAIN ONE De France

812

DID2022072130

19/09/2022

9, 41

813

JID2022072131

19/09/2022

43

SHINJO COFFEE

814

D172022072132

19/09/2022

29

TRESHA

815

DID2022072133

19/09/2022

7

ExactaStack

816

JID2022072134

19/09/2022

41

matr1x

817

DID2022072135

19/09/2022

9

KASBON SIAGA

818

JID2022072136

19/09/2022

44

APOTEK CEMERLANG

819

DID2022072137

19/09/2022

34

VAPOPEYE

820

DID2022072275

19/09/2022

16

Lukisan Ikan Mas

821

JID2022072276

19/09/2022

36, 37

822

JID2022072277

19/09/2022

36

Tamaska Pendapatan + Logo

823

DID2022072278

19/09/2022

30

Klangenan + Lukisan

824

DID2022072279

19/09/2022

14

Semesta

825

D102022072280

19/09/2022

30

JOINTLAND + LOGO

826

JID2022072281

19/09/2022

41

PIKON CINEMA + LOGO

827

JID2022072282

19/09/2022

35

BREAD & BEYOND + LOGO

HUSH HUSH

ARES

Halaman 37 dari 696

828

DID2022072282

19/09/2022

3

GLOW GIRLS

829

JID2022072283

19/09/2022

41

PG PLATINUM ARENA

830

JID2022072284

19/09/2022

41

GERY & FRIENDS + lukisan

831

DID2022072285

19/09/2022

31

FIORE ORCHIDEA + LOGO

832

JID2022072286

19/09/2022

42

Tamaska Pendapatan + Logo

833

DID2022072286

19/09/2022

9

RECOM

834

JID2022072288

19/09/2022

41

PIKON CINEMA + LOGO

835

JID2022072289

19/09/2022

36, 37

836

JID2022072290

19/09/2022

43

BREAD & BEYOND + LOGO

837

DID2022072290

19/09/2022

30

KOPINGGIRJALAN

838

DID2022072291

19/09/2022

3

OSTARA BEAUTY

839

DID2022072292

19/09/2022

34

Deshelby

840

JID2022072293

19/09/2022

39

PST EXPRESS

841

JID2022072294

19/09/2022

45

WHULYAN + LOGO

842

DID2022072294

19/09/2022

30

AEHA

843

JID2022072295

19/09/2022

43

BAR on G

844

DID2022072296

19/09/2022

28

GERY TOYS

845

DID2022072298

19/09/2022

30

Cemilan A4

846

DID2022072299

19/09/2022

5

NEO hormoviton MEGA.MEN

847

DID2022072300

19/09/2022

30

Lookits Jelly

848

DID2022072301

19/09/2022

21

Logo PROTAPER

849

DID2022072302

19/09/2022

9

Tamaska Parkir + Logo

850

DID2022072303

19/09/2022

5

MAHAKAM SEDA UP

ARES Logo

Halaman 38 dari 696

851

DID2022072304

19/09/2022

18

peeling blessed

852

DID2022072305

19/09/2022

21

PROTAPER

853

DID2022072306

19/09/2022

30

GERY SURPRISE

854

DID2022072307

19/09/2022

3

SYNAROME™ + FRAGRANCE
INGREDIENTS & SPECIALTIES

855

JID2022072308

19/09/2022

39

Tamaska Parkir + Logo

856

D102022072308

19/09/2022

25

LGR LOSGAKREWEL + LOGO

857

JID2022072309

19/09/2022

35

BONUS SHOP + LOGO

858

DID2022072310

19/09/2022

3

FLIMGLO

859

DID2022072311

19/09/2022

25

SUMANG

860

JID2022072312

19/09/2022

36, 37

861

DID2022072312

19/09/2022

12

GASGAS + LOGO

862

JID2022072313

19/09/2022

42

Tamaska Parkir + Logo

863

DID2022072314

19/09/2022

30

TIK TOK + LOGO

864

DID2022072315

19/09/2022

29

SEROJA + LOGO

865

DID2022072316

19/09/2022

30

GERY SURPRIZE

866

JID2022072317

19/09/2022

41

Gradasi therapy bersama kami bergembira
dan berkreasi

867

DID2022072317

19/09/2022

9

audivo

868

DID2022072318

19/09/2022

5

NUSA UTAMA

869

DID2022072319

19/09/2022

5

MQJ HEAVEN HERBS - Sayangi Dirimu,
Sayangi Keluargamu + Logo

870

JID2022072320

19/09/2022

35

Klangenan + Lukisan

871

DID2022072321

19/09/2022

3

D'MAOORI BEAUTY

872

JID2022072321

19/09/2022

43

tigasurya + Logo dengan tulisan Cafe and
Eatery

873

DID2022072322

19/09/2022

30

Bobakafe

ARES MANAGEMENT

Halaman 39 dari 696

874

DID2022072323

19/09/2022

9, 42

875

DID2022072324

19/09/2022

30

Locapasta

876

DID2022072325

19/09/2022

9

audivo HIGH QUALITY SOUND

877

DID2022072326

19/09/2022

29

koelit By: RANGERS & LOGO

878

DID2022072327

19/09/2022

30

GERY MAINNYA GAK MAIN-MAIN

879

DID2022072328

19/09/2022

18, 25

PAZZION

880

JID2022072329

19/09/2022

43

Bobakafe

881

JID2022072331

19/09/2022

43

koelit By: RANGERS & LOGO

882

DID2022072332

19/09/2022

29

CPPrima Seafood

883

DID2022072333

19/09/2022

9

X-FIDS

884

JID2022072333

19/09/2022

43

MACHINERY

885

DID2022072334

19/09/2022

8

D'MAOORI BEAUTY

886

DID2022072335

19/09/2022

9

IZYSTAY FOR MEETING + LOGO

887

DID2022072336

19/09/2022

5

LOGO (tulisan karakter huruf non latin)

888

DID2022072337

19/09/2022

34

ACE Brown Earth

889

JID2022072338

19/09/2022

35

GERY MAINNYA GAK MAIN-MAIN

890

DID2022072339

19/09/2022

25

TNY CODES + LOGO

891

DID2022072340

19/09/2022

3

KARSALA DERMA

892

DID2022072341

19/09/2022

30

JAJANAN ABIE

893

DID2022072342

19/09/2022

30

BOHERA

894

DID2022072343

19/09/2022

34

ACE Forest Green

895

DID2022072344

19/09/2022

9

Bowell

896

DID2022072345

19/09/2022

11

POINTZ PROFESSIONAL

BiCS+

Halaman 40 dari 696

897

DID2022072346

19/09/2022

30

chudox wahaha

898

DID2022072347

19/09/2022

3

Fervor

899

DID2022072348

19/09/2022

3

YOI FURO BERKAT NUSANTARA + Logo

900

DID2022072349

19/09/2022

32

Lucky Water

901

JID2022072350

19/09/2022

38

ILB – Indonesian Legal Brief

902

DID2022072351

19/09/2022

30

LOGO

903

DID2022072352

19/09/2022

34

ACE Ocean Blue

904

DID2022072353

19/09/2022

25

HUNDRED

905

DID2022072354

19/09/2022

29

AL ALYA

906

JID2022072357

19/09/2022

41

ILB – Indonesian Legal Brief

907

DID2022072358

19/09/2022

30

HAP SENG KEE + KARAKTER HURUF NON
LATIN

908

DID2022072359

19/09/2022

7

WIKIN

909

D042022072359

19/09/2022

30

Kempas

910

DID2022072360

19/09/2022

31

AL ALYA

911

JID2022072361

19/09/2022

43

Jawara Aqiqah

912

DID2022072361

19/09/2022

34

ACE Purple Dusk

913

JID2022072362

19/09/2022

38

ILD – Indonesian Law Digest

914

DID2022072363

19/09/2022

30

House of Pudding

915

DID2022072364

19/09/2022

5

NR

916

JID2022072365

19/09/2022

43

HAP SENG KEE + KARAKTER HURUF NON
LATIN

917

DID2022072366

19/09/2022

34

ACE Yellow Sunshine

918

DID2022072367

19/09/2022

9

Bestory

919

JID2022072368

19/09/2022

35

Kartel Daun

Halaman 41 dari 696

920

DID2022072369

19/09/2022

6

H-TECH

921

DID2022072370

19/09/2022

29

chudöx WAHAHA

922

D042022072371

19/09/2022

30

Biji Sodap

923

DID2022072372

19/09/2022

25

ZY-AR COLLECTION + LOGO

924

DID2022072373

19/09/2022

30

YOUVIT

925

DID2022072374

19/09/2022

25

MABRUKAH & Logo

926

DID2022072375

19/09/2022

30

Twitt

927

DID2022072376

19/09/2022

30

BERAS DORR

928

DID2022072377

19/09/2022

33

SOMIX

929

DID2022072378

19/09/2022

30

Youvit Vitamin Gummies

930

JID2022072379

19/09/2022

42

Alolieli

931

JID2022072380

19/09/2022

35

evermos

932

DID2022072381

19/09/2022

30

INTIZEHAT

933

DID2022072440

19/09/2022

30

Yovies

934

DID2022072548

20/09/2022

9

PT. INDONESIA FIRE EQUIPMENT
SYSTEMS + LOGO

935

DID2022072549

20/09/2022

5

EKATECH

936

DID2022072550

20/09/2022

19

MM

937

DID2022072551

20/09/2022

29

BAKSO GORENG CIK'AN

938

JID2022072552

20/09/2022

35

BWIC

939

DID2022072553

20/09/2022

3

APRILIA + LOGO

940

JID2022072554

20/09/2022

43

Bel Etage & Logo

941

DID2022072556

20/09/2022

5

ABIB

942

DID2022072557

20/09/2022

29

Abu Umar Kebab

Halaman 42 dari 696

943

DID2022072558

20/09/2022

30

PONUT DONAT KENTANG + LOGO

944

DID2022072559

20/09/2022

30

Kecap Manis Klatu

945

JID2022072560

20/09/2022

43

MADELEINE HOUSE

946

DID2022072561

20/09/2022

10

ASA

947

JID2022072562

20/09/2022

43

PONUT DONAT KENTANG + LOGO

948

JID2022072564

20/09/2022

35

PRIFAT

949

DID2022072565

20/09/2022

3

SAVINA

950

JID2022072567

20/09/2022

43

Astor Court & Logo

951

DID2022072568

20/09/2022

30

mukalakus

952

JID2022072570

20/09/2022

35

MM

953

JID2022072571

20/09/2022

35

BLESSEDSON & LUKISAN

954

DID2022072573

20/09/2022

24

TSC Tiarashopncraft

955

DID2022072574

20/09/2022

3

HEYKLIN

956

JID2022072743

20/09/2022

42

CoilCenterServices

957

DID2022072744

20/09/2022

34

TWIZZ GREEN CRUSH

958

DID2022072745

20/09/2022

3

YETI SKINCARE

959

JID2022072746

20/09/2022

41

LIFE FOUR CUTS THE FIRST K-PHOTO
STUDIO 인생네컷

960

DID2022072747

20/09/2022

10

HOSLINE

961

JID2022072748

20/09/2022

35

Toms Project

962

DID2022072749

20/09/2022

1

MAXXSPEED & LOGO

963

DID2022072779

20/09/2022

1

JAGJIT FARM

964

DID2022072781

20/09/2022

5

GLUCOBYE

965

DID2022072786

20/09/2022

18

AKACI & Lukisan

Halaman 43 dari 696

966

DID2022072788

20/09/2022

35, 36, 38, 9, 42, 45

967

DID2022072789

20/09/2022

7

ORLIN EXHAUST.

968

DID2022072790

20/09/2022

34

ARROW BLACK

969

DID2022072791

20/09/2022

6

1ST

970

JID2022072794

20/09/2022

35

Briix

971

DID2022072796

20/09/2022

14

Bunga Merah + Logo

972

JID2022072797

20/09/2022

43

Pasta Bros

973

D022022072798

20/09/2022

5, 10

974

JID2022072800

20/09/2022

43

Pasta Sisters

975

DID2022072803

20/09/2022

7

WILO

976

DID2022072804

20/09/2022

16

Bunga Merah + Logo

977

JID2022072807

20/09/2022

39

SEMOLIS

978

JID2022072809

20/09/2022

43

GOHAN KU

979

DID2022072810

20/09/2022

30

Lebah Tani + Lukisan Lebah

980

DID2022072811

20/09/2022

16

BOSON

981

DID2022072812

20/09/2022

18

Bunga Merah + Logo

982

DID2022072813

20/09/2022

16

KENCANA TOP

983

DID2022072814

20/09/2022

34

DELAS GATI

984

DID2022072815

20/09/2022

21

KENCANA

985

DID2022072816

20/09/2022

29

EXCEL

986

DID2022072817

20/09/2022

30

ARKANZA COFFEE & ROASTERY

987

JID2022072818

20/09/2022

37

GRAHA BAN

988

DID2022072819

20/09/2022

20

Bunga Merah + Logo

INDOOGOO

Medross

Halaman 44 dari 696

989

DID2022072820

20/09/2022

29

AZAKI

990

JID2022072821

20/09/2022

43

ARKANZA COFFEE & ROASTERY

991

DID2022072823

20/09/2022

20

MAZAYA

992

DID2022072824

20/09/2022

32

Jagoan Coco

993

DID2022072825

20/09/2022

16

BEOS

994

JID2022072827

20/09/2022

42

MAZAYA

995

JID2022072828

20/09/2022

41

Namla Publishing

996

JID2022072829

20/09/2022

35

Jagoan Coco

997

DID2022072830

20/09/2022

3

MS Laundrin

998

DID2022072831

20/09/2022

7

GINA BONG

999

DID2022072832

20/09/2022

25

Labera dan Logo

1000

DID2022072833

20/09/2022

20

Billton + Logo

1001

DID2022072834

20/09/2022

18

REYDI

1002

JID2022072836

20/09/2022

35

BLACK OWL + LOGO

1003

JID2022072837

20/09/2022

43

STEAK 99

1004

DID2022072838

20/09/2022

34

H5KD + Lukisan

1005

JID2022072839

20/09/2022

35

JINGLE HYDRO

1006

DID2022072840

20/09/2022

6

KAMPI

1007

JID2022072841

20/09/2022

41

BLACK OWL + LOGO

1008

DID2022072842

20/09/2022

34

MK8 + Lukisan

1009

DID2022072843

20/09/2022

34

71 SEVENTY ONE + Lukisan

1010

DID2022072844

20/09/2022

9

HMR HELMETS

1011

DID2022072845

20/09/2022

20, 21

chobest

Halaman 45 dari 696

1012

DID2022072846

20/09/2022

34

SUNDA KELAPA

1013

JID2022072847

20/09/2022

35

SLM SINAR LAMPU MENTARI

1014

DID2022072849

20/09/2022

5

SKIN TIME

1015

JID2022072850

20/09/2022

44

Facelogic + Logo

1016

JID2022072851

20/09/2022

42

SLM SINAR LAMPU MENTARI

1017

DID2022072853

20/09/2022

6

ROOVREE

1018

JID2022072854

20/09/2022

44

SKIN TIME

1019

JID2022072855

20/09/2022

43

Casa Calma

1020

DID2022072856

20/09/2022

30

Daily Taste

1021

JID2022072857

20/09/2022

42

DOKTER PANGGIL

1022

JID2022072858

20/09/2022

42

SOCNET + Logo

1023

DID2022072859

20/09/2022

9

SOCNET + Logo

1024

JID2022072860

20/09/2022

42

SOC + Logo

1025

DID2022072861

20/09/2022

9

SOC + Logo

1026

DID2022072862

20/09/2022

9

SSIT + Logo

1027

JID2022072863

20/09/2022

42

SSIT + Logo

1028

DID2022072864

20/09/2022

25

NEXTSTAR (SPORT FAHION)

1029

JID2022072865

20/09/2022

35

LOGo The Future of Marketing

1030

DID2022072866

20/09/2022

5

VITALION

1031

DID2022072867

20/09/2022

30

Makida

1032

JID2022072967

21/09/2022

38

TITIKTIGA

1033

D102022072968

21/09/2022

34

NEW SHAIFA

1034

JID2022072969

21/09/2022

42

JIMLY SCHOOL LAW AND GOVERNMENT +
LOGO
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1035

JID2022072970

21/09/2022

41

ANTAVAYA + LOGO

1036

DID2022072971

21/09/2022

25

MARELOW CLOUD-FOAM + LOGO

1037

JID2022072974

21/09/2022

41

TITIKTIGA

1038

JID2022072975

21/09/2022

39

AGRIDESA

1039

DID2022072976

21/09/2022

3

VD + + +

1040

DID2022072977

21/09/2022

5

JUS DARA VOGUE

1041

DID2022072978

21/09/2022

30

NONGKI TEA

1042

DID2022072979

21/09/2022

20

SIS LITTLE CORNER HOME & LIVING

1043

DID2022072981

21/09/2022

28

Crackin’ EGGS

1044

JID2022072982

21/09/2022

35

APINDO & Logo

1045

DID2022072983

21/09/2022

34

W&W Black Menthol

1046

DID2022072984

21/09/2022

3

FRESH & FRIENDLY IN YOUR HOME

1047

DID2022072985

21/09/2022

3

NERISHE

1048

DID2022072988

21/09/2022

3

dōTERRA Balance

1049

JID2022072989

21/09/2022

44

AMANIE + LOGO

1050

DID2022072990

21/09/2022

7

WESTIN POWER

1051

DID2022072991

21/09/2022

30

Yoncha tea

1052

DID2022073231

21/09/2022

30

HAMDAN PELANGI 69

1053

DID2022073233

21/09/2022

6

DEXICON

1054

DID2022073234

21/09/2022

25

WHITECLO

1055

DID2022073235

21/09/2022

25

ASV

1056

JID2022073236

21/09/2022

44

BAIK Dental Care

1057

DID2022073237

21/09/2022

11

VIRTU
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1058

DID2022073238

21/09/2022

3

NOT A BEAUTY BRAND

1059

DID2022073239

21/09/2022

3

koresi

1060

JID2022073240

21/09/2022

39

jadiUmrah

1061

DID2022073241

21/09/2022

3

GENOShine

1062

JID2022073242

21/09/2022

39

GLOBAL GROUP

1063

JID2022073243

21/09/2022

41

Yureka + Logo Y

1064

DID2022073247

21/09/2022

4

EMKARATE

1065

JID2022073251

21/09/2022

36

LOT PROPERTY

1066

DID2022073253

21/09/2022

3

elisaderm

1067

DID2022073254

21/09/2022

25

DIORA ADVENTURE

1068

DID2022073256

21/09/2022

25

ELLZESH COLLECTION + Lukisan

1069

DID2022073257

21/09/2022

3

godhong sewu

1070

DID2022073258

21/09/2022

20

Rhidt

1071

JID2022073259

21/09/2022

39

GEMPITA BALI TRANSPORT

1072

DID2022073260

21/09/2022

30

arhent

1073

DID2022073262

21/09/2022

30

SHIZU & LUKISAN

Jakarta, 22/09/2022
Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi,

ANIAH, ST
NIP. 197606112006042002
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022014639
: 24/02/2022 11:02:45
: 40-2021-0175127 24/08/2021 KR
: KIM, Hye Yeon

540 Etiket

: (Hyundai 1-cha Apt., Gaepo-dong) 103-1003, 303, Gaepo-ro, Gangnam-gu, Seoul,
06320, Republic of Korea
: Bagus Satrio Lestanto S.H
: Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Kitchen On The Beach
: Kitchen on the beach: suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 43
: ===layanan kafe dan kafetaria; layanan restoran turis; menyediakan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022020376
: 18/03/2022 12:27:07
:
: GEBRI YUNARDO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. GOA FIRDAUS, DEPAN BANDAR UDARA KOMODO, Kabupaten Manggarai
Barat, Nusa Tenggara Timur, 86711
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ROYAL VOYAGE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 39
: ===Pengaturan pelayaran, agen wisata; mengatur perjalanan oleh agen wisata; pemesanan tur perjalanan wisata melalui
agen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022025187
: 05/04/2022 21:34:39
:
: Farida Suldina Achmad, CV. Pedia Food

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum. Kemang Pratama 2, Jl. Kemang Anyelir 1 Blok AA/27, RT.002 RW.035, Kel.
Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17116
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: pediafood.id
: pediafood dot id

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau dan merah
: 43
: ===layanan kafe dan restoran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022025912
: 07/04/2022 17:35:49
:
: PT Madya Pratama Surya Cemerlang, PT ADYATAMA CIPTA CEMERLANG

540 Etiket

540 Etiket

: Wisma 46 Kota - BNI Lantai 45, Jl. Jenderal Sudirman, Karet Tengsin, Tanah Abang,
Kota Adm. Jakarta Pusat DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Halaman 49 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BYZANTINE SYSTEMS DATA CENTER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, biru muda, hitam, putih
: 42
: ===Desain perangkat lunak komputer, pengembangan perangkat lunak komputer, konsultasi desain sistem komputer,
pemeliharaan perangkat lunak komputer, memperbarui perangkat lunak komputer, pemrograman perangkat lunak yang
beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing, pemantauan sistem komputer dengan akses jarak
jauh, backup data di luar situs, penyewaan perangkat lunak dan program komputer, penyewaan perangkat keras komputer,
menyediakan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh secara online, penyewaan perangkat lunak yang
beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing, yang berkaitan dengan 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.; Hosting perangkat lunak
berbentuk layanan (SaaS); 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;
Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak lain; hosting data, file,
aplikasi, dan informasi yang terkomputerisasi; jasa hosting situs web; 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.; konsultasi di bidang komputasi awan, desain penyimpanan,
infrastruktur pusat data, jaringan komputer dan manajemen infrastruktur jaringan, dan keamanan jaringan komputer; layanan
pengembangan database; layanan hosting, pengelolaan dan pengawasan piranti keras komputer, piranti lunak komputer,
jaringan komputer, dan infrastruktur komputasi virtual untuk pihak lain penyediaan penggunaan sementara piranti lunak
komputer yang tidak dapat diunduh untuk penyediaan, penyebaran, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi,
pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis,
penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan beberapa sistem pengoperasian, piranti keras komputer, piranti lunak
komputer, jaringan komputer dan infrastruktur komputasi virtual; menyediakan platform online yang menampilkan teknologi
yang memungkinkan pengguna Internet untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat, membuat anotasi, dan berbagi
data, informasi, dan konten multimedia; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk database dan
manajemen database, pengoperasian gudang data dan otomatisasi gudang data, pengoperasian dan otomatisasi data center,
integrasi aolikasi dan tabase, transmisi data, penyimpanan, pemrosesan dan reproduksi, serta utnuk mengakses,
mempertanyakan dan menganalisa informasi yang tersimpan di database dan gudang data; penyedia jasa aplikasi (ASP),
yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak lain; penyedia jasa aplikasi, yaitu, penempatan
(hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak lain; penyediaan jasa dukungan teknologi perangkat lunak dan
konsultasi sehubungan dengan perangkat lunak komputer, pengembangan, dan penggunaan perangkat keras komputer,
perangkat jaringan komputer, perangkat telekomunikasi, desain jaringan komputer, desain penyimpanan, komputasi awan,
keamanan jaringan, keamanan cloud, desain pusat data, dan analitik; penyediaan layanan dukungan teknologi piranti lunak
dan konsultasi di bidang piranti lunak komputer, pengembangan dan penggunaan piranti keras komputer, penggunaan
peralatan jaringan, desain jaringan komputer, desain penyimpanan, keamanan jaringan, keamanan cloud, desain dan analisa
pusat data; penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk pengelolaan jaringan komputer,
pengelolaan infrastruktur jaringan, pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, dan pengelolaan infrastruktur pusat data;
penyediaan waktu akses ke Internet dan database komputer online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022043256
: 21/06/2022 14:58:42
: UK00003739322 04/01/2022 GB
: Brave Generation Academy

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Av. 25 de Abril, 901 Cave, Esq., Cascais, 2750-642
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BGA Brave Generation Academy
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 16, 41, 9
: ===Materi periklanan yang dicetak; bahan ajar tercetak; materi pengajaran, pendidikan, dan pengajaran yang dicetak; rencana
cetak===
===Jasa Instruktur; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas,
webinar, konferensi, instruksi online, dan program pembelajaran jarak jauh; Jasa-jasa pengajaran; Kursus pendidikan desain;
Layanan konsultasi pendidikan; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan yang berkaitan dengan perjalanan dan pariwisata,
media dan telekomunikasi, keuangan dan uang, kesehatan dan kesejahteraan, masalah lingkungan; Layanan pengajaran;

540 Etiket

Halaman 50 dari 696

Layanan pengajaran bahasa; Layanan penilaian pendidikan; Menyediakan layanan pengajaran jarak jauh secara online;
Pelatihan; Pelatihan personil; Pendidikan; Penyediaan dari informasi yang berhubungan dengan pendidikan; Penyediaan
fasilitas pengajaran; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan; Penyediaan kursus pendidikan;
Penyelenggaraan webinar ( seminar online); coaching [pendidikan dan pelatihan]; informasi pendidikan; jasa pendidikan,
mengadakan program dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan
online; kursus korespondensi; kursus pembelajaran jarak jauh; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; layanan
bimbingan kejuruan; layanan instruksi dan pelatihan; layanan pelatihan guru; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan
pendidikan akademik; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan yang mengarah ke bidang matematik;
les; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; memberikan informasi
pendidikan; menyediakan kursus pengajaran; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; pembinaan
[pelatihan]; pendampingan akademik anak usia sekolah; pengajaran; penyebaran materi pendidikan; penyediaan kursus
pelatihan; penyediaan pelatihan; penyediaan publikasi elektronik online dari Internet atau di jaringan komputer atau database
komputer; persiapan kursus dan ujian pendidikan; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau
pendidikan; publikasi barang cetakan dalam bentuk elektronik; publikasi kalender===
===Media yang direkam dan dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon seluler yang
memungkinkan pelanggan untuk mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam tangan, mainan,
dan kartu untuk perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi produk; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi
seluler yang memungkinkan pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual, dan
membeli barang dan jasa melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel.;
Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk artikel, makalah, dan bahan pengajaran di bidang telekomunikasi,
Internet, pelatihan, bisnis, penjualan, dan pemasaran; alat pengajaran; alat pengajaran audiovisual; alat pengolah data dan
komputer; buku petunjuk dalam bentuk elektronik; materi kursus pendidikan yang dapat diunduh; peralatan dan instrumen
pendidikan; peralatan dan instrumen pengajaran dan pengajaran; perangkat lunak; perangkat lunak komputer; perangkat
lunak pendidikan; perangkat lunak perpesanan internet; perangkat lunak simulasi untuk tujuan pelatihan; publikasi elektronik;
rekaman suara dan audiovisual yang menampilkan hiburan dan musik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D182022045759
: 29/06/2022 10:29:57
:
: CHAMELIA YUNUS

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ISLAMIC CENTRE RT/RW 003/001 KOTA TUAL, Kota Tual, Maluku, 97564
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KCB Kreasi Camelia Batik
: Tidak Ada Terjemahan
: unsur Warna Dasar Hitam dengan tulisan berwarna kuning keemasan dengan tanda titik berbentuk motif embal nama
makanan pokok masyarakat Key
: 25
: ===pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022052994
: 23/07/2022 11:17:45
:
: MEITA DWIANA EFFENDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. JOHAR BARU V NO.1A RT.004 RW.011 KEL. JOHAR BARU KEC. JOHAR
BARU, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10560
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH DAN COKLAT
: 25
: ===Pakaian Batik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022055984
: 01/08/2022 21:39:13
:
: PAISAL KALEH ADINARAN

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM. AMARTA RESIDENCE BLOK B 27, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16320
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOGOPIGI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH DAN BIRU
: 28
: ===penutup kepala===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022057101
: 04/08/2022 15:03:55
:
: Billie Wijaya

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Taman Parahyangan 1 no 58, Kabupaten Tangerang, Banten, 15810
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Adore
: Adore adalah cinta, Sustainably adalah berkelanjutan, sourced adalah bersumber, Spices adalah
rempah - rempah

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau tua dan merah tua
: 21, 30
: ===pabrik rempah, dioperasikan dengan tangan===
===Daun sirih kering (rempah-rempah); Ekstrak rempah-rempah; Saffron (rempah-rempah); Sediaan rempah-rempah; bubuk
cengkeh [rempah-rempah]; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk mustard [rempahrempah]; campuran rempah-rempah; cengkeh [rempah-rempah]; kayu manis [rempah-rempah]; rempah-rempah; rempahrempah bubuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022057283
: 04/08/2022 20:20:16
:
: I Made Oka Wijaya, Frendy Prahardita

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Baler Bale Agung Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kabupaten Jembrana, Bali
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAJENG PATALA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH MARUN DAN EMAS PADA LOGO DAN TULISAN DIDOMINASI WARNA KREM COKLAT
: 33
: ===Arak masak; Bitters (minuman keras) sebagai perangsang nafsu makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 102/9 Moo 3, Laem Set Road, Na-Muang, Koh Samui, Suratthani 84140, Thailand
: Rina Sinaga S.H.,
: PT Tilleke & Gibbins Indonesia Lippo Kuningan, Lantai 12 Unit A Jalan H.R Rasuna
Said Kavling B-12 Kuningan

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

740

: JID2022057553
: 05/08/2022 14:53:37
:
: Kamalaya Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 52 dari 696

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: KAMALAYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam-putih
: 43
: ===Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); Perhotelan; Restoran; jasa katering untuk penyediaan makanan dan
minuman; layanan bar; layanan hotel resor; layanan reservasi akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara;
penyewaan kamar sebagai akomodasi sementara; penyewaan ruang pertemuan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022057588
: 05/08/2022 15:55:39
:
: Kamalaya Co., Ltd.

Alamat Pemohon

: 102/9 Moo 3, Laem Set Road, Na-Muang, Koh Samui, Suratthani 84140, Thailand

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KAMALAYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 44
: ===Jasa spa kesehatan; Layanan perawatan kesehatan; layanan aromaterapi; layanan klinik medis; layanan perawatan tubuh
kosmetik; layanan perawatan wajah dan tubuh; layanan salon rambut; layanan sauna; layanan spa kesehatan untuk
kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang
ditawarkan di resor kesehatan; menyediakan fasilitas mandi Turki; menyediakan layanan kesehatan dan kebugaran
(wellness), yaitu, penilaian pribadi, rutinitas yang dipersonalisasi, jadwal perawatan, evaluasi kebugaran (fitness), dan
konseling; menyediakan layanan program penurunan berat badan; pemijatan; penyediaan layanan penilaian risiko psikologis
dan informasi yang berkaitan dengan modifikasi perilaku dan manajemen stres; perencanaan dan pengawasan diet penurunan
berat badan; pijat aromaterapi; pijat drainase limfatik; salon kecantikan; saran farmasi; sauna, pemandian, layanan pijat dan
terapi; terapi fisik===

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

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022058311
: 08/08/2022 17:44:34
:
: PT Teman Satu Skolla

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Mampang Prapatan X No.22, Tegal Parang, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12790, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12790
:
:

: Merek Kata dan Lukisan
: Skolla
: Tidak Ada Terjemahan
: Warna utama yang digunakan Skolla dominan berwarna biru. Warna biru sendiri menyiratkan profesionalisme, pemikiran yang
serius, integritas, harapan, ketulusan, dan kepercayaan.
: 41
: ===Jasa Pendidikan; Jasa pendidikan secara online; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa pendidikan
Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan sekolah dasar (SD)===
: JID2022059393
: 10/08/2022 18:22:52
:
: R YUSTINUS SUNARBUDIARSO

540 Etiket

: PECILON INDAH IV NO 6B, DESA/KELURAHAN SUTAWINANGUN, Kabupaten
Cirebon, Jawa Barat, 45153
:
:

Halaman 53 dari 696

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ramah Reflexology
: Reflexology merupakan treatment yang berfokus pada pijatan kaki

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau tua
: 44
: ===Jasa pijat; Klinik kecantikan; layanan pijat kaki; layanan pijat refleksi; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan
kebugaran tubuh dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh
kosmetik; layanan spa sehari; perawatan kesehatan; pijat refleksi; pijat terapi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022059718
: 11/08/2022 13:47:31
:
: juniar widya sari

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. otista 1a no.14a rt/03 rw/01, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13330
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BROWNIES FAVOURITE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM , CREAM , PUTIH , coklat , pink
: 30
: ===Adonan makaroni/spageti; Brownies Coklat; Puding (makanan penutup); Puding dari telur, susu dan gula; adonan
brownies; brownies; campuran puding instan; campuran puding pencuci mulut instan; makaroni; makaroni [kue kering];
makaroni dan keju; makaroni dengan keju; makaroni keju; puding; puding beku; puding penutup; puding roti===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022061014
: 15/08/2022 17:26:50
:
: Zakaria

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kavling Senjulung, Blok C No. 91-92, Kel. Kabil, Kec. Sekupang, Batam, Kota Batam,
Kepulauan Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tok' Jek
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat dan Putih
: 30
: ===Teh Tarik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022061114
: 16/08/2022 00:18:00
:
: Muhammad Syafiun Najib

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RT/RW 02/02, Desa Karangwotan, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati,
Kabupaten Pati, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DIPAJANG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna biru, putih, dan kuning
: 27
: ===hiasan dinding [non-tekstil]===

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 54 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022061409
: 16/08/2022 15:39:06
:
: SIN TAI HING OYSTER SAUCE FACTORY SDN. BHD

540 Etiket

: AL250 LOT 969 KAMPUNG BARU SUNGAI BULOH 47000 SUNGAI BULOH,
SELANGOR, MALAYSIA
: Pama Jirga S.H
: Perumahan Griya dadap Blok G 4b No 1 kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi
Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TASTE - ME
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING - HITAM
: 30
: ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Bahan pengental untuk memasak bahan makanan; Bahan pengikat saus;
Bahan perekat untuk makanan; Bihun instan; Bihun tepung kacang instan; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan;
minuman berbasis cokelat dengan susu; minuman berbasis kopi yang mengandung susu; minuman cokelat dengan susu;
minuman kakao dengan susu; minuman kopi dengan campuran susu; susu coklat.; Bumbu instan bubuk; Bumbu pasta;
Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu-bumbu masak dari tanaman; Cairan berbumbu untuk
merendam makanan; Garam meja; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang
diawetkan; Hasil produksi penggilingan tepung; Kecap; Kecap asin; Kecap manis; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Lada hitam
bubuk (bumbu); Makanan siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan yang mengandung tepung; Mie; Mie segar;
Pasta cabe untuk digunakan sebagai bumbu; Pengganti Saus Tiram; Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk
ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue); Produk zat tepung
untuk makanan; Ramuan beraroma untuk makanan; Saus (bumbu masak), saus salad; Saus Worcestershire; Saus kacang
kedelai; Saus siap saji; Saus untuk memasak [bumbu masak]; Tepung jagung; Tepung kentucky; bihun [mie]; bihun beras [mie
Beras]; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk mustard
[rempah-rempah]; bumbu dan bumbu; bumbu kacang kedelai [penyedap]; bumbu kari; bumbu masak; bumbu yang dioles;
campuran rempah-rempah; cuka; cuka arak; cuka bir; cuka buah; cuka putih; cuka, saus dan bumbu lainnya; garam untuk
mengawetkan bahan makanan; garam, mustard; kwetiau; lada; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); mayones; mie beras; mie
instan; penyedap rasa dan aroma untuk makanan selain untuk minyak esensial; pesto [saus]; rempah-rempah; rempahrempah bubuk; saus; saus [bumbu]; saus cabai; saus cabai pedas; saus ikan; saus kari; saus mustard; saus pedas berbumbu;
saus rocoto [sambal]; saus salad; saus salsa; saus teriyaki; saus tiram [sambal]; saus tomat; tanaman herbal, diawetkan
[bumbu]; tepung bumbu; tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung serbaguna; tepung*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022061524
: 16/08/2022 19:42:35
:
: MOHAMAD KARTONI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. CANGKOL SELATAN RT.001 RW.002 KEC/KEL. LEMAHWUNGKUK KOTA
CIREBON, Kota Cirebon, Jawa Barat, 45111
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TITIK PAS COFFEE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HITAM, ABU-ABU
: 30
: ===sediaan minuman kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022062468
: 19/08/2022 18:29:07
:
: Sarifudin

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BANDUNG SUNGADA RT 04 RW 01, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah
:
:

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 55 dari 696

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AL-MAKKAH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM,PUTIH,ABU
: 25
: ===Songkok (Peci)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022062878
: 22/08/2022 14:38:16
:
: Endry Septiadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Caringin Gg. Lumbung II No. 43 RT 003 RW 003 Kelurahan Babakan Ciparay
Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat, 40223
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Healthy Life Clinic
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru muda, Biru Tua (Navy)
: 44
: ===perawatan kesehatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022063045
: 22/08/2022 21:07:59
:
: YULI TRI WIDIYANTI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DSN. RAHAYU LERENG KUNING, 001/001, DESA RENGEL, KEC. RENGEL, KAB.
TUBAN, JAWA TIMUR, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, 62371
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WIDI YULIYAN
:

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, memiliki makna kekuatan, keberanian, dan juga independent. Diharapkan agar Widi Yuliyan mampu bertahan dalam
selama berkarya.
: 25
: ===Pakaian wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022063480
: 23/08/2022 19:42:54
:
: Dwi Megalena

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Teratai putih 1 gang 3 no 136 blok 19 , Perumnas Klender, Jakarta Timur 13460,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: D'wynas Snack & Cake + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Coklat, Putih
: 30
: ===Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam Kecap; Nasi Cumi Cabe hijau; Nasi Goreng Paket Eksekutif; Nasi Goreng Sosis; Nasi

740

Karage; Nasi Katsu; Nasi Pepes Tahu; Nasi Pepes Tempe; Nasi Rames Nusantara; Nasi Sambal Goreng Ati Kentang; Nasi
Sambal goreng Teri; Nasi Telur Balado; Nasi Telur Bumbu Rendang; Nasi Telur Dadar Padang; Nasi Teriyaki; Nasi Ulam; Nasi
Yakiniku; Nasi dalam kemasan; Nasi goreng katsu; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk

Halaman 56 dari 696

daging, ikan atau sayuran; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; maté (minuman infused); minuman
sediaan berbahan dasar kopi; nasi bakar; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; teh susu, teh yang
mendominasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022063485
: 23/08/2022 20:05:35
:
: R Tuti Handayani

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pondok Karya No 22, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kedai You_Q Coffee
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Coklat, Putih
: 43
: ===Warung makan; warung makan tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022063570
: 24/08/2022 09:56:56
:
: Khairul Muzaki Syarif

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Nagan Tengah 46-A YK RT 028 RW 007, Kel. Patehan, Kec. Kraton, Kota
Yogyakarta, D.I Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
: Dr. Budi Agus Riswandi S.H., M.hum.,
: Jl. Lawu No.1 Gondokusuman Yogyakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning emas, Cokelat
: 15
: ===Alat-alat Musik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022063579
: 24/08/2022 10:13:06
:
: Alfa Aulia Nooraya

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Tukangan DN 2/366 RT 020 RW 004, Kel. Tegal Panggung, Kec. Danurejan, Kota
Yogyakarta, D.I Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
: Dr. Budi Agus Riswandi S.H., M.hum.,
: Jl. Lawu No.1 Gondokusuman Yogyakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Hopequet
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan putih
: 39
: ===layanan pembungkus kado dalam sifat persiapan kotak kado khusus; pembungkus kado===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022063593
: 24/08/2022 10:27:58
:
: Kartini

540 Etiket

: Celeban UH 3/376 RT 024 RW 006, Kel. Tahunan, Kec. Umbulharjo, Kota
Yogyakarta, D.I Yogyakarta , Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

Halaman 57 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dr. Budi Agus Riswandi S.H., M.hum.,
: Jl. Lawu No.1 Gondokusuman Yogyakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kartienie
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Oranye
: 24
: ===Kain Batik; Kain Jumputan dengan pewarnaan alam dari limbah nanas; Kain jumputan; Kain jumputan dengan pewarna
alami; kain sarung batik; kain shibori===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022063632
: 24/08/2022 11:11:12
:
: Nurina Lestarianingrum

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Joyonegaran MG II/928 B YK RT 041 RW 013 Kel. Wirogunan, Kec. Mergangsan,
Kota Yogyakarta, D.I Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
: Dr. Budi Agus Riswandi S.H., M.hum.,
: Jl. Lawu No.1 Gondokusuman Yogyakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tenune
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Merah
: 25
: ===Atasan sebagai pakaian; Baju Hangat; alas kaki; ikat pinggang [pakaian]; kaos; kemeja; pakaian; penutup kepala; sepatu;
topi; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap
keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Barang-barang pakaian
olahraga; Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Blus jumbo (pakaian); Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala
(Pakaian)); Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas
lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Cimata (Pakaian Adat); Detat (Ulos Bagian Kepala
(Pakaian)); Flashes (pakaian); Girdle sebagai pakaian dasar; Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Ikat
kepala (pakaian); Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket garbadine [pakaian]; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai
pakaian; Kaus pakaian; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah
(pakaian); Masker wajah [busana pakaian]; 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 orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian
Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur;
Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air; 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 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
hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian joging;
Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen;
Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga;
Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian
seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian
malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk
olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita
jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; 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, 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, 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
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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); Pakaianpakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Pelindung telinga [pakaian]; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian);
Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus
pakaian; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Rok dalam [pakaian dalam]; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sarung
tangan tenun (pakaian); Setelan pakaian main; Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Tali penyandang untuk
pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Teluk Belanga (Pakaian Adat); Topi dengan lidah
yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita
(pakaian); Tunik jumbo (pakaian); Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); artikel pakaian
untuk manusia; atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby; baju kaos [pakaian]; baju rajut (pakaian); ban lengan [pakaian]; ban
pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; bando
menjadi 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 yang terbuat dari jangat; barang-barang
pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; bawahan sebagai pakaian; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian
bisnis]; bodices [pakaian dalam]; bretel [suspender] untuk pakaian; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian];
celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana dalam [pakaian]; celana dalam wanita yang digabungkan dengan
pakaian luar; celana pakaian; celana panjang [pakaian kantor]; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek pria
untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celemek [pakaian]; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita);
dasi (pakaian); earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gabardines [pakaian]; gaun [pakaian bisnis]; gaya pakaian luaran
(outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets [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]; hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat
pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket
[pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket garbadine (pakaian);
jaket menjadi pakaian; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas tiga potong [pakaian]; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian
tradisional Korea]; jumpsuits [pakaian]; kaftan batik (pakaian); kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kantong
untuk pakaian; kaus [pakaian]; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian); kemeja [pakaian bisnis]; kepala
membungkus [pakaian]; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset
[pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; korset mantel parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam; kostum rakyat [pakaian];
kurta (pakaian); lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas
pakaian dasar]; maillots [pakaian renang]; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit
imitasi; mantel [pakaian]; masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; masker wajah musim dingin
[pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; muffs
[pakaian]; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian atasan dari bulu; pakaian
atletik; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin;
pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; 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 bulu; 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 pelindung
untuk olahraga air; 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 dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu
tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas
ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian
hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo;
pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing;
pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian
latihan beban dan latihan tambahan; 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 semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian
malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga;
pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi
tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pendakian; 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 dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong;
pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian ruam;
pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai; pakaian skating;
pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan
cuaca; 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 tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; 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
tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak;
pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki;
pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria;
pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; 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
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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 menahan
angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat;
pakaian yang terbuat dari kulit; 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, 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]; penghangat kaki (pakaian); penghangat lengan [pakaian];
penghangat lutut [pakaian]; penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; penyangga pakaian; rajutan
[pakaian]; rok [pakaian bisnis]; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian;
sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan menjadi pakaian;
sarung tangan pakaian; sarung tangan untuk pakaian; selendang [pakaian]; selendang sebagai pakaian; sepatu untuk pakaian
santai; set pendek [pakaian]; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; shift
[pakaian]; slip pakaian dalam; sriwal (pakaian); tali bra [bagian dari pakaian]; tali untuk bra [bagian pakaian]; teddies [pakaian
dalam]; teddies pakaian dalam; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian]; tubuh [pakaian]; wimples (pakaian)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022063941
: 24/08/2022 20:24:06
:
: YAP TJONG HAN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MUARAMAS 2/229, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50177
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Point
: point bearti poin

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning, Putih, Emas
: 31
: ===Bahan makanan hewan; Bahan makanan untuk hewan termasuk bahan tambahan untuk pakan hewan; Bahan-bahan
makanan untuk hewan; Makanan Hewan Peliharaan; Makanan Ternak; Makanan Ternak dari Jagung; Makanan ternak;
Makanan ternak sintetis; bahan makanan untuk ayam; bahan makanan untuk burung; bahan makanan untuk hewan; bahan
makanan untuk hewan ternak; bahan makanan untuk unggas; flax meal [makanan ternak]; makanan biji rami untuk konsumsi
hewan; makanan biji rami untuk pakan hewan; makanan burung; makanan hewan; makanan hewan peliharaan; makanan
khusus ayam ras butiran komplit; makanan ternak; makanan untuk hewan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022064371
: 25/08/2022 17:49:06
:
: Larasati Pramesti Dyahpertiwi

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Puri Asri Pratama Blok C2 No. 8 RT/RW 001/007 Kel. Telajung, Kec. Cikarang Barat
Kab. Bekasi 17530, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Carrine
: alami, murni, solusi untuk kulit sehatmu

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 3
: ===Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa pencuci wajah; Gel, garam untuk mandi berendam dan shower bukan untuk
keperluan medis; Highlighter krim (kosmetik); Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Krem Jerawat Non Medis; Krim
creambath; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim mata; Krim pembersih (kosmetik);
Krim untuk pijat; Lip tint (pewarna bibir); Lipstik cair; Masker pelembab kulit; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah
untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak untuk pijat; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan
kosmetik; Pemerah bibir; Pemutih ketiak; Perona Pipi; Perona mata; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Produk
kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Sabun untuk muka;
Sediaan tabir surya; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum rambut;
Toner Pelembab Wajah; Vitamin rambut; bedak; bedak wajah kosmetik; bom mandi; busa mandi; celak mata; concealer
wajah; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); esens pemutih; esens tubuh; esens wajah; garam mandi kosmetik; gel tubuh dan
wajah [kosmetik]; kit kosmetik; kosmetik alis; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk wajah dan
tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yang digunakan untuk kulit; krim; krim anti-kerut; krim bibir; krim foundation; krim
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kosmetik; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim mandi; krim mata; krim pelembab kulit
[kosmetik]; krim pemutih kulit; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim siang; krim tabir surya; krim tubuh
kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; losion; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pemutih kulit
wajah; losion susu untuk perawatan kulit; losion untuk tubuh; losion wajah; lotion perawatan matahari; lotion tabir surya; lotion
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah kosmetik; lulur; lulur kosmetik;
masker kecantikan; masker kecantikan wajah; masker kulit; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker mata gel;
masker pemutih kulit wajah; masker tangan untuk perawatan kulit; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker
wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan
kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak tubuh; minyak wajah;
minyak wangi; paket kosmetik wajah; paket wajah; palet pengkilap bibir; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab wajah;
pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari untuk bibir; pembentuk garis bibir; pencuci muka; pengkilap bibir; pensil alis;
perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perona mata; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; produk
perawatan bibir (kosmetik); rias wajah; riasan mata; sabun krim; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun tubuh; scrub tangan;
scrub wajah; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; serum mata; serum wajah; sun block
lotion untuk keperluan kosmetik; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih wajah; susu wajah dan tubuh;
tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; toner kulit; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner wajah; toner
wajah kosmetik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022064420
: 25/08/2022 20:12:59
:
: Alya Halidazia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perumahan Taman Sumber Asri Jalan Kahuripan Utara III No 13, Sumber, Kota
Surakarta, Jawa Tengah, 57138
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: wear it up
: Arti kata wear it up adalah memakai

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35, 25
:
===Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; 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
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 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 penjualan online untuk
pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
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elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, 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 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 pakaian
eceran; 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 ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan
tas jinjing; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris untuk
keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris
olahraga; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Layanan agen ekspor-impor pakaian;
Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko
ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan perdagangan
elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan,
pakaian; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian
dalam wanita; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan toko ritel menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online; Layanan
toko ritel online sehubungan dengan perangkat kebugaran elektronik yang dapat dikenakan timbangan pribadi pelacak
aktivitas yang dapat dikenakan pakaian kebugaran dan olahraga dan aksesori untuk barang-barang tersebut di atas; 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 terkait dengan perangkat kebugaran
elektronik yang dapat dikenakan timbangan pribadi pelacak aktivitas yang dapat dikenakan pakaian kebugaran dan olahraga
dan aksesori untuk barang-barang tersebut di atas; Layanan toko ritel yang menampilkan hiasan untuk pakaian; Layanan toko
ritel yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian tidur; Layanan toko ritel
yang menampilkan sabuk kulit [pakaian]; 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; Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala; 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 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; 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 layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web
online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Program insentif kartu loyalitas untuk mempromosikan jasa toko
ritel yang menampilkan pakaian dan aksesoris fesyen dan sejenisnya; 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 Pakaian Jadi / konpeksi;
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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 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, wadahwadah 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 pakaian; 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 grosir untuk pakaian; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan
headwear; 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 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 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 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 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
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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 toko retail
secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala,
dan alas kaki; 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; layanan distribusi di bidang
pakaian; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan grosir yang berkaitan dengan 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 iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan pakaian eceran disediakan oleh
departement store; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk aksesori
pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori pakaian; 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 ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; 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 untuk pakaian; layanan ritel untuk
pakaian luar; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian, alas
kaki; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali pakaian untuk penggunaan eksklusif untuk olahraga dan pakaian
tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan
toko ritel atau toko grosir; 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, gulagula, 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 menampilkan kain; layanan toko
ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan sandal; layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan
aksesoris; 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; 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],
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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; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian pakaian; sponsor promosi dari industri pakaian
intim; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko ritel online dalam bidang
pakaian; 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
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===
===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki, yaitu, sepatu,
sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Ampu (Tutup Kepala); Atasan sebagai
pakaian; BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos kaki; Bagian
tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Baju Batabue; 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 wanita; Baju Hangat; alas kaki; ikat pinggang [pakaian]; kaos; kemeja; pakaian;
penutup kepala; sepatu; topi; 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; Baklak; Balaclava; Bandana anak-anak; Bantalan anti keringat
(bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari
pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Barang-barang pakaian olahraga; Baru (Rompi);
Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Bedong; Blues; Blus jumbo (pakaian); Bodysuit; Bra yoga; Bretel
[suspender]; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana Care Cine; Busana Muslim; Busana, yaitu busana
santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang,
tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Caping; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Cawet; Celana; Celana Cekak Musang
(Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans;
Celana joging; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana ketat yoga; Celana korduroi; Celana olahraga; 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); Color; Cukin; Dasi
pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur; Deta (Tutup Kepala); Detat
(Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Dungaree; Espadrilles; Flashes (pakaian); G-string; Gamis pria; Gaun malam; Gaun
pengantin; Gaun prom; Gesper; Girdle sebagai pakaian dasar; Gurita (Korset); Hijab; Hijab olahraga; Hot pants; Ikat Kepala;
Ikat kaos kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Iket; Ineun Mayok (Pakaian
Adat); Jaket Jeans; 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; Jas Kaen
Serebet; Jerkins; Jubah; Jubah Pria; Jubah mandi berkerudung; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Jube;
Kaftan; Kain atau kulit penutup kaki; Kain gurita bayi; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kancing
untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kancut; Kaos Promosi; Kaos kaki bayi; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga;
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; Kebaya; Kelom; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerah
polo; Keredong; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang
dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; Kopiah; Kostum Halloween dan kostum topeng; Kostum
untuk digunakan dalam industri hiburan; Kulit bagian atas sepatu; Kulot; Kun (Rok Bagian Bawah); Kutang nenek; Lambak
(Sarung); Lang Leang; Lapisan-lapisan; Legging yang dilapisi lilin; Legging yoga; Lis untuk alas kaki; Liskol; List untuk alas
kaki; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mantel; Mantel kulit panjang; Mantel tahan dingin; Mantel wol; Mantel yang
dilapisi lilin; Mantel yang terbuat dari bahan berlapis; Masker penutup mata untuk tidur; Masker untuk bermain ski [pakaian];
Masker wajah (pakaian); Masker wajah [busana pakaian]; Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Mukena; Oroba Si Oli
(Pakaian Adat); Oto sepakbola Amerika; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan
[pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian
Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga;
Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian
air untuk ski air dan dalam air; 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 (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 hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi
untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian joging; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits);
Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar
dan berkemah; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk
olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan
air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian
training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi
olahraga kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian
yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; 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,
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rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian,
yaitu, lilitan; 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, 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; Paku untuk sepatu sepakbola; Pashmina; Peci; Pelindung kaki (dilapisi lilin); Pelindung mata sebagai tutup
kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian);
Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Penahan kaos
kaki; Penghangat badan yang dilapisi lilin; Penghangat badan yang terbuat dari bahan berlapis; Penghangat kaki; Penghangat
telinga; 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; Penutup telinga; Penyerap yang dikenakan
di leher; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam
untuk alas kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pici (Kopiah); Pici Akar Bahar; Pita atau karet penahan kaos kaki; Pita
penahan keringat saat berolahraga; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rias Gede; Rok Jeans; Rok Luar;
Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Romper; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat
dari bahan berlapis; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking; Sadariah (Oakaian
Adat Pria Betawi); Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung batik; Sarung pelekat;
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 olahraga panahan; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan
tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun
tradisional; Selempang; Selempang pastor; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop Kasut; Selubung kaki; 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; Setagen (Ikat Pinggang); Setelan pakaian main;
Sileuweu (Celana); Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Soder (Selendang Tari); Sol bagian dalam; Sol karet;
Sol sepatu; Songkok (Peci); Songkok Bodor; Stoking; Surban; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater
berkerah tinggi tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala; Sweater lengan panjang tanpa kancing yang dimasukkan
melalui kepala; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Sweater tanpa lengan tanpa kancing yang
dimasukkan melalui kepala; Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer printing; Switer sablon; 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; TADAH LIUR BUKAN DARI KERTAS; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali pengikat
penutup kaki; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Taloe Ki Ieng
Patah Sikureueng (Tali Pinggang); Tatakan air liur dari kain; Teluk Belanga (Pakaian Adat); Tengkulok (Penutup Kepala);
Teralai Betawi (Penutup Dada Berupa Kain Bertahta Emas); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris
Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi Cepiau; 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); Tumit-tumit sepatu; Tunik jumbo (pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi
listrik; Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus
untuk olahraga; alas kaki militer; alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; 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 pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan
wanita; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; 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; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu;
alb; artikel pakaian untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; ascots; ashida [bakiak hujan tinggi]; atasan [pakaian];
atasan [pakaian] rugby; atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung;
atasan berleher tinggi; atasan bersalin; atasan dan bawahan atletik untuk pelari; atasan dan bawahan atletik untuk yoga;
atasan dengan gantungan; atasan olahraga; atasan polo rajutan; atasan rajut; atasan tenis; atasan untuk anak-anak; atasan
untuk bersepeda; atasan untuk pria; atasan untuk wanita; atasan yoga; babushkas [selendang kepala]; baeja [rompi tradisional
Korea untuk wanita]; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu;
bagian atasnya 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 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 memancing; baju militer; baju olah raga; baju
olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang
one-piece; 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; balaclava ski; balaclavas; ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band
bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando;
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bando [pakaian]; bando menjadi 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 yang terbuat dari jangat;
barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; baret; baselayer tops; bawahan sebagai pakaian;
beanies; beha dan miniset; beskap; bikini; bikini top; bingkai topi [kerangka]; bius pedal denim; blangkon; blazer; blazer
[pakaian bisnis]; blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus
lengan pendek batik; blus militer; boas [kalung]; bodices [pakaian dalam]; bodysuit; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak;
bodysuits untuk orang dewasa; bodysuits untuk pria; bodysuits untuk wanita; bolero; boot bagian atasnya; bootee (sepatu bayi
wol); booties; booties bayi; booties untuk di pantai; booties untuk gym; booties untuk mendaki; booties untuk yoga; bra; bra
bersalin; bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bralettes; bretel;
bretel [suspender] untuk pakaian; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; busana santai; cadar; cagoule;
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 berkuda; celana bermuda;
celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana
dalam; celana dalam [pakaian]; 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 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 [pakaian]; celemek kertas; celemek plastik;
chasubles; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup
telinga]; cinchers pinggang; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; corselets; cravat; dalaman jilbab; dasar baselayer;
dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; daster; datejime [string memperketat untuk kimono]; datemaki
[bungkus sabuk untuk kimono]; dickeys [bagian depan baju]; durumagi [Mantel Korea]; earbands [pakaian]; fedoras; flat balet
[sepatu flat]; footmuffs, tidak dipanaskan dengan listrik; foulards [artikel pakaian]; gabardin; gabardines [pakaian]; gamis;
garter pengantin; gaucho; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun
jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun pengiring
pengantin; gaun perawat; gaun pesta; gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun tenis; gaun
untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gaun wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gaya pakaian
luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; geta [Bakiak kayu gaya Jepang]; gussets [bagian dari
pakaian]; gussets for footlets [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; hak untuk sepatu; 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]; haori-himo [pengencang tali untuk haori]; headwear rekreasi; helm liner
[hiasan kepala]; hidup [kimono penuh-panjang]; hiyori-geta [bakiak kayu rendah]; hoodies; ikat pergelangan tangan; ikat
pinggang; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [korset]; ikat pinggang [pakaian];
ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; ikatan bolo; ikatan bolo dengan ujung logam mulia; 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; 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 pelaut; jas penerbangan; jas pria; jas serikat; jas snowboard; jas taekwondo; jas tahan air
untuk pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; jeans biru; jeogori [pakaian dasar dasar
dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang];
jilbab; jubah; jubah bulu; jubah bulu tiruan; jubah hujan; jubah mandi; jubah paduan suara; jubah pembaptisan; jubah penata
rambut; jubah sampo; jubah untuk digunakan di salon rambut dan toko tukang cukur; juban [kaus untuk kimono]; jumper yoga;
jumpsuit; jumpsuits [pakaian]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kain luaran; kain oto untuk anak-anak; kain oto untuk pengunjung
dewasa; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah liur bayi; kamisol; kancing untuk sepatu bola; 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
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singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja
yang menyerap keringat; kapten; karet [alas kaki]; katok; 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); kelengkapan logam
untuk alas kaki; 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 kasual; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; 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; kemko; kepala
membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerah dilepas; kerah untuk gaun; kerudung; kerudung [pakaian];
ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kilt; kimono; koko habaib; koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi
[pakaian]; korset; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; korset mantel parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam;
koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum Halloween; kostum Halloween dan topeng
yang dijual berhubungan dengannya; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang; kostum renang dilengkapi dengan bra cup;
kostum tari; kostum teater; kostum topeng; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk
digunakan dalam permainan peran; kotak kaki; kotak saku; kuk baju; kurta (pakaian); kutang wanita; lacak jaket; lapisan dalam
sepatu bot salju; lapisan jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging
[penghangat kaki]; legging bersalin; legging capri; legging menjadi celana panjang; legging pelangsing anti-selulit; lidah atau
tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; linen tubuh [garmen]; lingerie; lingerie bersalin; lis
pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; mackintosh;
magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; mankini; manset;
manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel; mantel
[pakaian]; mantel berat; mantel bulu; mantel bulu tiruan; mantel debu; mantel denim; mantel kacang; mantel kulit; mantel kulit
domba; mantel laboratorium; mantel militer; mantel musim dingin; mantel olahraga; mantel pagi; mantel panjang; mantel
pemantul cahaya; mantel rok; mantel rumah; mantel untuk berkendara; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel wol;
mantel yang terbuat dari katun; masker tidur; masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; masker wajah
musim dingin [pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian; melampaui sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri
campuran atau bergulat; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; menjalankan jas; miters [topi];
mokasin; monokini; muffler [syal leher]; muffs [pakaian]; mukuk; nemaki [jubah tidur Jepang]; nuisette; obi [band selempang
untuk kimono]; obiage [bustle holder bands for obi]; obiage-shin [kesibukan obi-simpul]; oto bayi dari plastik; oto bayi, bukan
dari kertas; oto sepakbola; oto, berlengan, bukan dari kertas; oto, bukan dari kain atau kertas; oto, bukan dari kertas; overall;
overall bib; overall bib untuk berburu; overall kerja; overall perawat; overshirts; overtrouser; pakaian; pakaian (jaket)
memancing; pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian atasan dari bulu; pakaian atletik; pakaian basah untuk
berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air;
pakaian bawahan dari bulu; 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 bulu; 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 pelindung untuk olahraga air; 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 dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit;
pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal;
pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir;
pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian
khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi;
pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban dan latihan tambahan; 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 semua jenis
kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian
mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga;
pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki;
pakaian pendakian; 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 dua potong; pakaian
renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk
pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur
salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet;
pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; 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 tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; 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 tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki;
pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk
berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk
olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk
senam; 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,
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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 menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian
yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; 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, 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, Tshirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paku golf; pantalon;
para penyeberang memancing; paramentos [pakaian]; parcu; parka; pelaut; pelerine; pelindung kaki; pelindung kaki (celana);
pelindung matahari [headwear]; pelindung ruam termal; pelindung ruam termal untuk aerobik aqua; pelindung tumit untuk
sepatu; pelisses; pengantin pengantin wanita; penghangat kaki (pakaian); penghangat leher; penghangat lengan [pakaian];
penghangat lutut [pakaian]; penghangat tangan [sarung tangan tanpa jari]; penghangat tubuh; penghangatan untuk kaki;
pengikat kaus kaki; penguat untuk sepatu; penjaga ruam; penjaga ruam untuk berselancar; penjaga ruam untuk olahraga air;
penjaga ruam untuk perlindungan sinar matahari; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala; penutup
kepala untuk olahraga [selain helm]; 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; penutup untuk tabi; penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan
medis atau sanitasi; penyangga kayu untuk bakiak gaya Jepang; penyangga pakaian; peralatan cuaca busuk; perangkat nontergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk
booting; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot;
perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk bakiak kayu gaya Jepang;
perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk
anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; plimsolls; pompa [alas kaki]; ponco; ponco
hujan; pullover berkerudung; pullover bulu; pullover dari bulu domba; puncak jogging; puncak pemanasan; puncak tabung;
puncak topi; puncak turtleneck tiruan; puncak untuk orang dewasa; putte; 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; 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; ruan; sabuk;
sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk pinggang [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 hak tinggi; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal
kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai;
sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal
untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sari; sarung; sarung tangan; sarung tangan
[pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan dengan ujung jari konduktif
yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung tangan kamuflase; sarung
tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung tangan menjadi pakaian;
sarung tangan militer; sarung tangan musim dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda;
sarung tangan ski; sarung tangan snowboard; sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun
rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor;
sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selempang; selempang untuk dipakai; selendang
[pakaian]; selendang sebagai pakaian; selendang untuk di pantai; selimut dpt dipakai; selop; 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 dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan
tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; 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 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 kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari kulit; 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 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 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 terbuat dari kulit asli; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga;
seragam; seragam aikido; seragam atletik; seragam baseball; seragam judo; seragam karate; seragam olahraga; seragam
perawat; seragam sekolah; seragam seni bela diri; seragam taekwondo; seragam untuk olahraga tempur; seragam-seragam
hotel; serape; set pendek [pakaian]; setelan angin; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan bisnis; setelan celana untuk
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wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan ketel; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang
longgar dan hangat untuk olahraga; setelan pakistan; setelan rok; setelan untuk aktifitas luar ruangan musim dingin; setelan
untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk olah raga; setengah boot; shift [pakaian]; shortalls; singlet; singlet
olahraga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sisipan tumit; skort denim; slip pakaian dalam; slip ukuran penuh;
slipovers; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes untuk alas kaki; sol dalam; sol karet atau bahan plastik
timbul; sol karet untuk jikatabi; sol sandal; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya
Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; sorban; sriwal (pakaian); steel-capped shoes;
stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut; stoking tubuh; stola; stola bulu tiruan; suge-gasa [topi topi];
sundresses; sunsuits; suspender [bretel]; suspender kaus kaki; suspender militer; suspender stocking; 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; tabard; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali kaki
untuk zori [sandal gaya Jepang]; tali pengikat untuk bakiak kayu gaya Jepang; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian];
tams; tanaman denim; tanaman kargo; tanaman legging; tank top untuk olahraga; tankinis; tapak alas kaki dijual sebagai
komponen alas kaki; tas boot snowboard; tas kain non woven; 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; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; terompah; thobes [jubah tradisional]; tips untuk
alas kaki; togas; 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;
trainer (alas kaki); tubuh [pakaian]; tubuh kayu untuk bakiak gaya Jepang; tukang cukur smock; tuksedo; tumit timbul dari karet
atau dari bahan plastik; tunik; tuques; turban; turtleneck; 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; tutus; twinset; unitard; ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu boot
yang terbuat dari bahan wol felt]; visor (penutup kepala); visor (tutup kepala); visor menjadi headwear; waraji [Alas kaki
Jepang terbuat dari jerami]; wimples; wimples (pakaian); zori [sandal gaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022065222
: 29/08/2022 16:25:07
:
: MARIPATUN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cipinang Asem No.28 RT 13/4, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Dapur Damia
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange dan Hijau
: 29
: ===Makanan pembuka beku terutama terdiri dari daging===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022065289
: 29/08/2022 19:33:13
:
: SRI HANDAYANI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.SUNTER JAYA VI RT.007/RW.009 NO.26 KEL.SUNTER JAYA, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14360
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: N&N Cake
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Hijau, Kuning
: 30
: ===Keripik Bawang; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan
dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue
kering.; Stik Keju; kue kering===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022065396
: 30/08/2022 10:24:47
:
: Mariana Puspandaru

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP Srengseng Sawah, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12640
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UMAH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Hitam
: 36
: ===memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui situs web; Makelar; membuat akun yang didanai yang
digunakan untuk membeli barang dan jasa di Internet; periksa pemrosesan; periksa verifikasi; melakukan transaksi keuangan;
melakukan transaksi keuangan secara online; broker *; broker bisnis; layanan pembayaran elektronik; pemrosesan elektronik
pembayaran elektronik melalui jaringan komputer global; pemrosesan pembayaran elektronik; memproses pembayaran untuk
pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik; pembiayaan sewa-beli; broker properti komersial; layanan
broker terkait dengan sewa-beli; sewa-beli peralatan pertanian; sewa-beli bangunan; sewa-beli fasilitas komputer; sewa-beli
komputer; sewa beli tanah; sewa-beli kendaraan darat; sewa-beli peralatan medis; sewa-beli peralatan kantor; sewa-beli
peralatan perawatan kulit; sewa-beli peralatan telekomunikasi; pembiayaan pembelian; memberikan informasi di bidang real
estat melalui Internet; memberikan informasi real estat; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti dan
tanah; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui database komputer; memberikan daftar real estat dan
informasi real estat melalui Internet; penyediaan informasi yang menawarkan di bidang real estat mengenai penyewaan,
pembelian dan penjualan apartemen, kondominium, villa, dan kabin melalui portal website internet; pemberian informasi di
bidang real estat dengan cara menghubungkan suatu website ke website lain yang menampilkan informasi real estat; broker
real estat; Layanan real estat yang berkaitan dengan penjualan, pembelian dan penyewaan real estat; Calo (Perantara Jual
Beli); perantara untuk sewa beli; Layanan-layanan yang berkaitan di bidang perbaikan, jasa pemasangan dan pembelian dan
penjualan mobil baru dan bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan
suku cadang terkait.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022066165
: 31/08/2022 16:31:11
:
: Fadiyah Safitri

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Kyai Tamin 1 no 10 , Kota Malang, Jawa Timur, 65118
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Indian Resto
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: gold, kuning, hitam, maroon, coklat tua, putih
: 43
: ===Restoran; Restoran vegetarian; jasa restoran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: J142022066488
: 01/09/2022 14:21:53
:
: Jane Beatrix Rety Kowaas, S.Farm

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: LK.V KEL.GIRIAN ATAS, Kota Bitung, Sulawesi Utara, 95000
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Rb.id
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Biru dan Putih
: 41

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan program konseling karir di bidang
periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022066528
: 01/09/2022 15:05:38
:
: Samuel Sitorus

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Chairi Anwar No. 4, Kota Tangerang, Banten, 15156
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DEEP MOTION
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan coklat
: 3
: ===Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan penyegar udara; bahan-bahan dan sediaan pembersih; body shimmer lotion;
bubuk tubuh berkilau; cairan pembersih; cairan pembersih untuk lensa kamera; deodoran tubuh; kosmetik tanpa obat dan
sediaan perlengkapan mandi; krim aromaterapi; lilin boot; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik;
minyak aromatik; minyak esensial aromatik; parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum dan cologne; pasta gigi dan obat
kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; penyegar nafas; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun mandi cair; sediaan pembersihan serba
guna; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pengharum ruangan; semir boot; semprotan antistatik untuk pakaian;
semprotan tubuh; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D182022066706
: 02/09/2022 09:06:57
:
: THERESIA HANY MALAIHOLLO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TAMAN MAKMUR AIR SALOBAR RT/RW. 003/007, Kota Ambon, Maluku, 97564
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TRUTTY'S Tahue Sutra Ambon
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: tulisan inti berwarna hitam dan kegiatan usaha serta lokasi asal menggunakan warna merah
: 30
: ===kue untuk makanan ringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022066882
: 02/09/2022 14:27:01
:
: Chanifatunna Dzifah

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Istirahat RT.17 RW.04 Kaibon, Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
: 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
: HN WIJAYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih
: 30
: ===Seduhan dari rempah-rempah===

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 72 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022066891
: 02/09/2022 14:37:04
:
: Sri Indriyani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kaswari Dusun 3 RT.54 RW.10 Kincang Wetan, Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa
Timur
: 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
: INALANDY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 30
: ===Roti sobek; Roti tawar; roti goreng===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022066904
: 02/09/2022 14:46:55
:
: Anik Setyawati

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cempaka RT.05 RW.02 Munggut, Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
: 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
: MUNGGUT WUNGU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 30
: ===kopi; sambel pecel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022066906
: 02/09/2022 14:47:37
:
: Tini Ismiyani

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Inpres Tugu Mutiara 3 No 8 RT/RW 001/011 kel/desa Tugu - Cimanggis - Depok,
Kota Depok, Jawa Barat, 16451
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning-Oranye dan Hitam
: 41
: ===Bimbingan belajar (bimbel); Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan secara online; Konsultasi pendidikan dan
pelatihan; Layanan akademi pendidikan; Layanan institusi pendidikan; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan lanjutan;
Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus );
Pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan
UMKM; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Pendidikan; Ujian pendidikan secara online; akademi [pendidikan];
bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan]; coaching [pendidikan dan pelatihan]; informasi pendidikan; jasa
pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan sekolah
dasar (SD); konsultasi pendidikan; kursus dan pelatihan selam lanjutan; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan;
layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan pengajaran; lembaga pendidikan; melakukan kursus pelatihan;
melakukan kursus pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur kursus pendidikan;
menyediakan pelatihan on-line; pelatihan kerja; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penyelenggaraan seminar
pendidikan===

740

Halaman 73 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022066911
: 02/09/2022 14:52:31
:
: SAHRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CINDOGO RT.18 RW 06 KECAMATAN TAPEN
, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, 68283
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WK WIJAYA KUNINGAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH,BIRU
: 21
: ===cetakan [peralatan dapur]; peralatan dapur; sendok kayu [peralatan dapur]; talenan dari kayu; wadah peralatan dapur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022066922
: 02/09/2022 15:10:52
:
: Jasman

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Heler Gang IV Dadok Tunggul Hitam, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam , Kota
Padang, Sumatera Barat, 25176
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MALIN KUNDANG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Merah, Hitam, Kuning dan oranye
: 30
: ===kue basah; kue kering===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022066924
: 02/09/2022 15:13:32
:
: Mundari

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dsn Sukorejo RT.18 RW.06 Kedondong, Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
: 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
: MUNDARI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Biru Muda, Putih
: 30
: ===Minuman berbahan dasar teh bunga telang; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; teh rosella===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022066940
: 02/09/2022 15:26:50
:
: MOCH AWAM PRAKOSO

540 Etiket

540 Etiket

: JL. MUSYAWARAH NO.99 RT004/001, KEL. SAWAH LAMA, KEC. CIPUTAT, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15413

Halaman 74 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kampung Dongeng Indonesia
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Hijau, Merah, Kuning dan Putih
: 41
: ===informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; kegiatan budaya; layanan kemah liburan [hiburan]; melakukan
acara budaya; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan kegiatan budaya; melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan
melakukan kegiatan budaya; mengatur kursus pelatihan; mengatur seminar pelatihan; mengorganisir dan melakukan acara
olahraga dan budaya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022066947
: 02/09/2022 15:33:54
:
: ACHIT RIYADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: NGLARANG MALANGREJO RT 006/ RW 035 WEDOMARTANI NGEMPLAK
SLEMAN, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55584
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WALKIND
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan,
alas kaki, topi, dan tutup kepala===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022067154
: 03/09/2022 13:01:33
:
: HASMAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN SASAKE DESA SASAKE, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara
Barat, 83513
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HASZ CATRING
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Putih, dan Hijau
: 29
: ===Abon Sapi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022067292
: 05/09/2022 09:03:06
:
: SITI HARTINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL PEDONGKELAN NO.9 RT007/RW005 KEL.CILINCING KEC.CILINCING, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14120
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 75 dari 696

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Tince Gallery
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam putih
: 16
: ===karya seni kertas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022067293
: 05/09/2022 09:06:09
:
: MUHAMMAD RAFI'IE HADI
: Jl. Ratu Zaleha Gg. Mekar Sari No. 104 RT. 10 RW. 001 Kelurahan Karang Mekar,
Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.,
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
: 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
: LOGO + HURUF ARAB
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT MUDA
: 25
: ===T-shirt; baju; celana; kaos; pakaian; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022067294
: 05/09/2022 09:15:25
:
: Ishmatul Maulaa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kampung Rawa Selatan III No.8 RT.010 RW.005, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, 10550
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KEDAI 129
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH DAN MERAH
: 29
: ===Minuman yogurt yang dicampur buah-buahan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022067295
: 05/09/2022 09:17:17
:
: DWI LATIEFAH ASTUTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. ANGIN BRUBU NO 79A RT 006 RW 11 KEL. SEMPER BARAT KEC.CILINCING,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14130
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: QuincyOs
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink, Hitam, Coklat
: 43
: ===Catering makanan diet; Catering makanan sehat===

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 76 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022067296
: 05/09/2022 09:25:11
:
: SIG Combibloc Services AG

540 Etiket

: Laufengasse 18
8212 Neuhausen am Rheinfall
Switzerland (CH)
: Raden Prista Devina S.H.,
: PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78 Setia Budi Kota Jakarta Selatan Dki Jakarta 112910

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SIG Chilled
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 16, 7
: ===Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton dan/atau plastik untuk pembuatan kemasan wadah dan dus;
Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik===
===Lengan robotik untuk pemuatan; Lengan robotik untuk pengemasan; Mekanisme robotik [mesin] untuk pemuatan;
Mekanisme robotik [mesin] untuk pengangkatan; Mesin pembungkus (pengepak); Mesin pengisi minuman; Mesin untuk
memproses bahan-bahan komposit kertas, kardus atau bahan plastik dan karton; Mesin untuk sediaan makanan; Mesin untuk
sediaan minuman; Mesin-mesin untuk membentuk kertas-kertas kemasan; instalasi pengemasan; mengangkat instalasi untuk
pengangkutan orang dan barang; mesin kemasan; mesin kertas; mesin mengisi; mesin pembuatan kertas; mesin pengeluaran
(barang) kemasan; mesin penyegel untuk keperluan industri; mesin sortasi optik untuk keperluan industri; mesin tutup botol
untuk makanan dan minuman; mesin untuk membuat karung kertas; mesin untuk membuat kotak kertas; mesin untuk
membuat tas kertas; mesin untuk mengemas makanan; mesin untuk pembuatan bahan kemasan; mesin untuk pengolahan
pulp kertas; mesin untuk produksi material pengemasan; pemegang alat mesin; robot dan lengan robotik untuk memproses
minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022067298
: 05/09/2022 09:26:36
:
: CV. IZZA BERKAT ANUGERAH

540 Etiket

: KP. Kelapa Tujuh RT 004 RW 007 Sukawening, Kec. Dramaga, Kab.Bogor 16680,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat
: Windyarti S.T., M.T
: Swanapada Intelektual Indonesia Bintaro Business Center Jl. R.C Veteran no.1-i
Bintaro, Jakarta Selatan 12330

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IZZA OKEY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah; putih; biru
: 32
: ===Bubuk untuk minuman; Konsentrat untuk membuat minuman buah; Minuman Perasa (essence) teh dan susu; Minuman
rasa buah; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Sediaan untuk membuat minuman; Sediaan-sediaan untuk
membuat minuman; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman buah; bubuk untuk membuat
minuman; campuran untuk membuat minuman serbat; ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; esens (aroma)
tanpa-alkohol untuk membuat minuman; esens untuk membuat minuman tanpa-alkohol, bukan dalam sifat minyak esensial;
esensi untuk membuat minuman; konsentrat buah dan pure digunakan untuk membuat minuman; konsentrat buah untuk
membuat minuman; konsentrat untuk membuat minuman buah; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam sediaan
minuman ringan; minuman beraroma; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan dengan
aroma teh; minuman ringan rasa buah; minuman tanpa-alkohol beraroma teh; serbuk yang digunakan dalam sediaan
minuman olahraga; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat
minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022067301
: 05/09/2022 09:29:40
:
: Farih Rachmadani

540 Etiket

: Jalan Turi No. 51, RT 002 RW 004, Kel/Desa : Lomanis, Kecamatan : Cilacap
Tengah., Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah

Halaman 77 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KINAR'S FOOD
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam, dan Putih
: 30
: ===Kremes dari tepung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022067303
: 05/09/2022 09:30:24
:
: CV Citra Mandaka

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Kalibaru Timur 6 Nomor 3, Kel. Bungur, Kec. Senen, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, 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
: Citra Mandaka
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Distribusi materi publisitas (selebaran,
prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau tidak;
Distribusi selebaran; Distribusi selebaran periklanan; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan,
manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; desain brosur iklan; desain selebaran iklan; distribusi dan penyebaran
materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak,
sampel]; distribusi selebaran iklan; distribusi selebaran iklan untuk orang lain; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan;
distribusi selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel untuk keperluan periklanan; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleholeh, toko suvenir, jasa toko serba ada; layanan eceran atau grosir untuk kertas dan alat tulis; layanan grosir untuk produk
kertas sekali pakai; layanan grosir yang berkaitan dengan produk kertas sekali pakai; layanan ritel atau layanan grosiran untuk
kertas dan alat tulis; layanan ritel untuk produk kertas sekali pakai; layanan ritel yang berkaitan dengan produk kertas sekali
pakai; layanan toko grosir menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk
kertas sekali pakai; layanan toko ritel menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko ritel online yang menampilkan
produk kertas sekali pakai; penyebaran iklan dan materi iklan [selebaran, brosur, selebaran, dan sampel]; penyebaran materi
iklan [selebaran, brosur, dan barang cetakan]; periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan
(billboard), dan media iklan lainnya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022067304
: 05/09/2022 09:31:56
:
: PT. K-LINK INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: K-LINK Tower Lt. 10, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 59A, Jakarta Selatan., Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Isnaini S.H.,
: Gedung Panti Trisula Perwari Jalan Menteng Raya No 35

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DIGITALBRAIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 35
: ===Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online;
Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko

740

Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa konsultasi
bisnis; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pengumpulan data; jasa penjualan secara online; jasa-jasa
perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunikasi untuk kegunaan penjualan;
layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel online yang menampilkan
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suplemen makanan; penyediaan informasi barang atau produk seperti gadget dan elektronik untuk dapat diakses konsumen
bertujuan untuk komersial; penyediaan informasi mengenai penjualan produk; penyediaan informasi penjualan, bisnis,
periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi produk dan jasa untuk
penjualan komersial===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022067305
: 05/09/2022 09:31:58
:
: NUR RIZKYATI FARIZENI

540 Etiket

: JL. PUTER RT. 006 RW. 003 KEL. RANDUGUNTING KEC. TEGAL SELATAN, Kota
Tegal, Jawa Tengah
: Ika Citra Dewi S.T
: CIDID LAW FIRM & IP SERVICES Menara Karya Lantai 28, Jl. H.R. rasuna Said
Blok X-5. Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KIKI FARIZENI
: Penamaan merek tersebut memiliki makna filosofis yang diambil dari bagian nama Pemohon sendiri
yakni: NUR RIZKYATI FARIZENI

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
:
===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih untuk keperluan
kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan 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; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter badan
kosmetik; Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik;
Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; 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; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim
creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim dan minyak untuk berjemur; 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 mandi untuk bayi; Krim mata; Krim matahari
(bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit
beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim
tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim
untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak
mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik;
Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah
matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Losion dan serum; Losion
pelembab (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; Lotion daerah sensitif
(kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Make up remover krim; Maker wajah
(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, krim dan losion untuk kulit;
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 dari
susu; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk
kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit, yaitu serum
kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun anti
keringat; Sabun cair wajah; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi,
deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun untuk membersihkan
payudara; Sabun untuk muka; 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 kosmetik perawatan bibir; 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; Sediaan kosmetik untuk mandi dan
mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik yang
digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; 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 tabir surya
kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum
anti-penuaan 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; Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Susu untuk perawatan kulit; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik);
Vitamin C serum; Vitamin rambut; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan
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pelembab untuk kulit; astringen untuk keperluan kosmetik; balm dan krim setelah bercukur; bantalan pembersih diresapi
dengan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body
lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan
dan tubuh; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan
kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens
yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel
after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel mata
untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik;
gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; highlighter
(kosmetik); jel dan krim untuk mandi shower; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kosmetik; kosmetik alis;
kosmetik dalam bentuk krim; 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 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 bibir; kosmetik untuk
digunakan pada kulit; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk
pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; 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 vitamin; krim; krim aftershave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim antipenuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak
mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur;
krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk
wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion
penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan
kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan
meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh;
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; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim
kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim
kutikula; krim malam; krim malam [kosmetik]; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk
melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan
rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur;
krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim
pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim
pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu;
krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang
tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut;
krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim sepatu; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya
untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk
keperluan kosmetik; 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 tanpa obat
untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi
selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa;
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; krim wangi
untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan
balsem untuk keperluan kosmetik; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion kosmetik; losion pelembab kulit
[kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion
susu untuk perawatan tubuh bayi; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion,
susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; 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 pelembab
kulit [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; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim;
masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk penggunaan kosmetik;
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masker lumpur kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah
[kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim,
minyak, lotion dan preparat; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak esensial untuk
keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak
pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan 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; minyak-minyak sari kosmetika; paket kosmetik kecantikan (beauty
pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket
masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; patch jerawat kosmetik;
pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari
untuk bibir [kosmetik]; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih berbentuk krim; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; pemerah susu krim; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka, tisu
dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); persiapan kulit wajah
untuk penggunaan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan
kecantikan; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk
perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; sabun antiperspirant; sabun beraroma; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun non-obat; sabun nonobat untuk bayi; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tidak mengandung obat untuk
penggunaan pribadi; sabun untuk kulit; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi;
sabun-sabun; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan];
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 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 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 perawatan kulit; 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 diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan
kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah
(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,
perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan 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, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum,
selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk
keperluan kosmetik; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau
minyak sari; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; 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; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu kecantikan;
susu mandi; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit
wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah;
susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah
matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; 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; 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 kulit; toner kulit non-obat;
toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah
tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah 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

740

: D122022067306
: 05/09/2022 09:32:44
:
: DIAN RIANAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL SIBLI IMANSYAH RT 003 RW 001 KELURAHAN BUKAT, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, 71351
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: DHIA HANDMADE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 18
: ===tas kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022067307
: 05/09/2022 09:39:20
:
: SUROYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sakinah, RT. 002/RW. 007, Kel. Sialangsakti, Kec. Tenayan Raya, Kota
Pekanbaru, Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Therta
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih
: 30
: ===tepung singkong; tepung singkong untuk dikonsumsi manusia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D122022067308
: 05/09/2022 09:39:57
:
: WINDA MASROHATUN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL GOLF SWARGA LOKA PERUM WELLA RT 015 RW 003, Kota Banjarbaru,
Kalimantan Selatan, 70724
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KAI'S CAKE & BAKERY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Hijau
: 30
: ===Roti pastry; kue basah; kue pastry===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022067309
: 05/09/2022 09:40:56
:
: NOVIA JULYANS

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Vila Regensi Tangerang 2 Blok FB 1 No. 61 Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan
Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten., Kabupaten Tangerang, Banten, 15562
: 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
: JULY SCENT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, COKLAT
: 4
: ===lilin aroma aromaterapi; lilin beraroma; lilin wangi===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022067310
: 05/09/2022 09:43:40
:
: NUR RIZKYATI FARIZENI

540 Etiket

: JL. PUTER RT. 006 RW. 003 KEL. RANDUGUNTING KEC. TEGAL SELATAN, Kota
Tegal, Jawa Tengah
: Ika Citra Dewi S.T
: CIDID LAW FIRM & IP SERVICES Menara Karya Lantai 28, Jl. H.R. rasuna Said
Blok X-5. Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KIKI FARIZENI
: Penamaan merek tersebut memiliki makna filosofis yang diambil dari bagian nama Pemohon sendiri
yakni: NUR RIZKYATI FARIZENI

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HItam, putih
: 25
: ===Atasan sebagai pakaian; BAJU DARI KULIT; Baju Batabue; 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 Hangat; alas kaki; ikat pinggang [pakaian]; kaos;
kemeja; pakaian; penutup kepala; sepatu; topi; 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; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak
(bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari
pakaian); Barang-barang pakaian olahraga; Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Blus jumbo (pakaian);
Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok,
celana, jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Cimata
(Pakaian Adat); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Flashes (pakaian); Gamis pria; Girdle sebagai pakaian dasar; HandeHande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Hijab; Hijab olahraga; Ikat kepala (pakaian); Ineun Mayok (Pakaian Adat);
Jaket garbadine [pakaian]; Jubah mandi berkerudung; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kaus
pakaian; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin;
Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Masker wajah [busana
pakaian]; Meukasah (Baju); 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 orang
dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging;
Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian
[pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air; 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 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 hamil; Pakaian ibu menyusui;
Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian joging; Pakaian karet untuk olahraga air
(wet suits); Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar;
Pakaian luar dan berkemah; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian
pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga
panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur
untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu
olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita
ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; 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, 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, 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; Pelindung telinga [pakaian]; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha
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(pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Peukayan Daro Baro (Pakaian
Adat); Rok dalam [pakaian dalam]; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sarung tangan tenun (pakaian); Setelan pakaian
main; Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali
(Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Teluk Belanga (Pakaian Adat); Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi
dari sinar matahari (pakaian); Toro (Baju Kurung); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); Tunik jumbo
(pakaian); Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); artikel pakaian untuk manusia; atasan
[pakaian]; atasan [pakaian] rugby; atasan baju tanpa lengan; atasan berkerudung; 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 memancing; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju onepiece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang one-piece; 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 lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian];
bando [pakaian]; bando menjadi 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 yang terbuat dari jangat;
barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; bawahan sebagai pakaian; blazer [pakaian bisnis];
blus [pakaian bisnis]; bodices [pakaian dalam]; bretel [suspender] untuk pakaian; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu
tiruan [pakaian]; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana dalam [pakaian]; celana dalam wanita yang
digabungkan dengan pakaian luar; celana pakaian; celana panjang [pakaian kantor]; celana pendek anak laki-laki [pakaian];
celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celemek [pakaian]; chemises (jenis pakaian
dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; dasi (pakaian); dickeys [bagian depan baju]; earbands [pakaian];
foulards [artikel pakaian]; gabardines [pakaian]; gamis; gaun [pakaian bisnis]; gaun jumper (baju hangat); gaya pakaian luaran
(outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets [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]; hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat
pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket
[pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket berkerudung; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket
garbadine (pakaian); jaket menjadi 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; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas tiga potong
[pakaian]; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita;
jumpsuits [pakaian]; kaftan batik (pakaian); kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kantong untuk pakaian; kaus
[baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus kaki baju pria; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian); kemeja [pakaian bisnis];
kepala membungkus [pakaian]; kerah [pakaian]; kerudung; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian];
kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; korset mantel parit (pakaian); korset menjadi pakaian
dalam; kostum rakyat [pakaian]; kuk baju; kurta (pakaian); lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian];
magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [pakaian renang]; manset lengan kemeja sebagai pakaian
yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel [pakaian]; masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau
sanitasi; masker wajah musim dingin [pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian; membungkus bahu [pakaian];
membungkus bahu menjadi pakaian; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian anakanak; pakaian atasan dari bulu; pakaian atletik; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air
permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; 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 bulu; 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 pelindung untuk olahraga air; 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 dan celana untuk yoga;
pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit;
pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf,
selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian
kedap air; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk
olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian
latihan (olah raga); pakaian latihan beban dan latihan tambahan; 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 semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian
luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian
mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian
pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pendakian; 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 dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece;
pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian
ringan; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai;
pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan
air dan tahan cuaca; 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 tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal;
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 tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk
anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk
jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian
untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk seni bela diri;
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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 dilengkapi LED;
pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang
menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; 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,
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]; penghangat kaki (pakaian); penghangat lengan
[pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; penyangga pakaian;
pullover berkerudung; rajutan [pakaian]; rok [pakaian bisnis]; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil
[pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian];
sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan pakaian; sarung tangan untuk pakaian; selendang [pakaian]; selendang
sebagai pakaian; sepatu untuk pakaian santai; set pendek [pakaian]; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan pakaian
formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; shift [pakaian]; slip pakaian dalam; sriwal (pakaian);
tali bra [bagian dari pakaian]; tali untuk bra [bagian pakaian]; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; topi kertas
[pakaian]; topi pesta [pakaian]; tubuh [pakaian]; wimples (pakaian)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022067400
: 05/09/2022 12:41:14
:
: LOLITA NURUL QOMARIYAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DSN. KRAJAN RT 12 RW 01 DS. TEMPEH LOR, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur,
67371
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAWDAA
: Tulisan dengan Huruf Hijaiyah arab ( )ﺳﻮﺩﺍﺀdibaca "SAWDAA"

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan warna Hitam dengan Background Putih
: 25
: ===Busana Muslim; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Kerudung kepala; Masker wajah (pakaian); Masker wajah [busana
pakaian]; Pakaian anak-anak; Pakaian muslim; baju busana muslim; cadar; celana anak; celana dalam wanita; celana panjang
untuk anak-anak; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana pendek untuk anak-anak; celana pria;
celana untuk anak-anak; celana untuk wanita; dalaman jilbab; gamis; gaun; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk wanita;
jaket [pakaian]; jaket lengan panjang; jaket panjang; jilbab; kaus kaki pria; kaus kaki wanita; kemeja untuk pria; kemeja untuk
wanita; kerudung; kerudung [pakaian]; masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; pakaian anak-anak;
pakaian dalam wanita; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk wanita; pakaian wanita; rok; rok celana; rok maxi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022067449
: 05/09/2022 14:16:21
:
: ALBERT WIJAYA

540 Etiket

: JL. Pangeran M.Noer Perum Mandala Lestari Blok D.9, Rt.012/000, Kel.Pengajaran,
Kec. Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. , Kota Bandar
Lampung, Lampung, 35125
: 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
: PERWIRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah
: 30
: ===Beras; Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras
shirataki; Beras untuk bubur; beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk makanan; beras
putih; beras sekam===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022067450
: 05/09/2022 14:16:36
:
: PT. INDONUSA KARYA SENTOSA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Raya Cangkir No.238A Driyorejo, Gresik
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IKAS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, hitam, putih
: 12
: ===Bantalan rem pengatur kaliper depan; Bemper untuk mobil, bus, dan truk; Gerobak dorong; Jok untuk kendaraan;
KERANGKA UNTUK SEPEDA; KERETA UNTUK SEPEDA ANGKUT BARANG RODA TIGA; Kampas rem cakram; Kampas
rem tromol; Karoseri untuk kendaraan gandengan / kereta tempelan; Kopeling untuk mobil; Pijakan Kaki (footstep); Rangka
sepeda; Rantai transmisi untuk kendaraan; Rem hidrolik untuk kendaraan darat; Rem untuk sepeda; SALUT REM UNTUK
KENDARAAN; Sadel sepeda; Setang sepeda; Suspensi peredam kejut untuk kendaraan bermotor; alat anti silau untuk
kendaraan; alat pencegah pencurian untuk kendaraan; bagian rem untuk kendaraan; bak engkol untuk kendaraan darat; bak
roda gigi; ban dalam untuk ban sepeda; ban kendaraan; ban sepeda; bantalan rem cakram untuk kendaraan; bantalan rem
untuk mobil; batang penggerak untuk kendaraan darat, selain dari bagian-bagian motor dan mesin; bel untuk sepeda; blok rem
untuk kendaraan; blok rem untuk kendaraan darat; casis untuk kendaraan darat; engkol sepeda motor; flap pada kendaraan
yang dapat diproyeksikan untuk menciptakan hambatan dan mengurangi kecepatan (spoiler); gerobak; gigi perubahan
kecepatan untuk kendaraan darat; isyarat penunjuk arah untuk kendaraan; jendela untuk kendaraan; jeruji sepeda; jeruji untuk
sepeda; kabel rem; kaca depan untuk mobil; kaca spion; kaliper rem untuk kendaraan; kampas rem untuk kendaraan darat;
keranjang sepeda; kereta bayi; klakson untuk kendaraan; kopling untuk kendaraan darat; motor untuk kendaraan darat; motor,
listrik, untuk kendaraan darat; naf roda kendaraan; papan injakan kendaraan; pedal rem untuk kendaraan; pedal sepeda;
pegas suspensi kendaraan; pelapis rem untuk kendaraan; pelek sepeda; penjepit jeruji (spoke clips) untuk roda; pentil untuk
ban kendaraan; penunjuk arah untuk sepeda; peredam bantingan suspensi untuk kendaraan; persneling untuk kendaraan
darat; pompa sepeda; poros transmisi untuk kendaraan darat; poros untuk roda kendaraan; rangka bawah kendaraan; rantai
anti-selip; rantai penggerak sepeda motor; rantai penggerak untuk kendaraan darat; rantai sepeda; rem [kendaraan darat]; rem
cakram hidrolik untuk sepeda; rem kemudi; rem sepeda; rem siklus; rem tangan; rem untuk kendaraan; roda jeruji pelek
kendaraan; roda kemudi untuk kendaraan darat; roda kendaraan; sabuk pengaman; segmen rem untuk kendaraan darat;
sepatu rem untuk kendaraan; sepeda; sepeda motor; sepeda roda tiga; silinder rem untuk kendaraan darat; silinder rem
utama; spatbor; standar sepeda; tambang gerobak roda; tas sadel, penutup stang, tas sepeda bagian belakang; tempat bagasi
untuk kendaraan; transmisi untuk kendaraan bermotor; transmisi untuk kendaraan darat; troli; tuas rem untuk kendaraan darat;
turbin untuk kendaraan darat; wiper kaca depan mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022067453
: 05/09/2022 14:22:42
:
: PT. Anugerah Kasih Jernih

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Pelangi Blok F No. 63, RT.013/RW.08, Lantai Dasar, Taman Palem Lestari,
Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730
: Monica Maria Loppies S.H.,
: Taman Buaran Indah III jalan Buaran Perkasa Blok B1 No 9 Klender

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Jeurnée
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 3
: ===Losion untuk tangan dan tubuh; Pembersih wajah; Serum kecantikan (kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C
serum; krim malam; krim malam [kosmetik]; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik; pelembab wajah; pelembab wajah
kosmetik; pembersih kulit; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun mandi cair; serum kecantikan; serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); toner kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022067455
: 05/09/2022 14:25:54
:
: JOVITA AZARIA NUGROHO

540 Etiket
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Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BELIMBING DD NO. 8
SOLOBARU – KABUPATEN SUKOHARJO
, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
: 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
: MENARIO
: -

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Dasar pink, tulisan hitam
: 25
: ===Gamis pria; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Pakaian jadi untuk pria-wanita
dan anak-anak; Pakaian muslim; Topi sebagai tutup kepala; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal,
sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; gamis; kerudung; kerudung [pakaian]; pakaian jadi; pakaian, termasuk
pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana
dalam, pakaian tidur; sandal; sandal pelindung kaki; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk
wanita; sepatu; sepatu bersepeda; sepatu kulit; sepatu santai; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu
untuk pria; sepatu untuk wanita; topi; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022067457
: 05/09/2022 14:27:08
:
: Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 8-1, Tatsuminishi 1 Chome, Ikuno-ku,
Osaka-shi, Osaka 544-8666
Japan
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DermaConcept
: DermaConcept : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 3
: ===Minyak essensial; Minyak untuk pijat; Pengharum ruangan; Sabun; Sabun Mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan
mandi pancuran (shower); Sediaan pemeliharaan gigi; anti keringat; astringen untuk keperluan kosmetik; balsem bibir tanpa
obat; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak bayi; bedak wajah; bulu mata palsu; busa mandi; cat sediaan
pengupasan; concealer wajah; degreas, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran tubuh [wewangian];
deodoran untuk manusia atau untuk hewan; dupa; garam mandi tanpa obat; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan
deterjen untuk dibersihkan; kit kosmetik; kosmetik; krim cukur; krim kosmetik; krim pemutih kulit; krim pengurang bintik
penuaan; krim perawatan rambut; krim tangan; krim untuk kulit; kuku palsu; lilin pemoles; lipstik; losion untuk kulit; losion bayi;
losion rambut; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; lotion untuk keperluan kosmetik; make-up
menghapus krim; masker kecantikan; minyak aromaterapi; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; pati cucian; pelembab;
pelembab bibir; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pembersih untuk
keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemutih cucian; pencuci
muka; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; pengkilap bibir; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; preparat pelembab [kosmetik]; sabun
antiperspirant; sabun cuci tangan; sabun deodoran; sabun kosmetik; sampo; sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga;
sediaan binatu; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik
wajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi, bukan
untuk keperluan medis; sediaan menghapus make-up; sediaan menghilangkan karat; sediaan menyegarkan nafas untuk
kebersihan pribadi; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan penataan rambut; sediaan pengharum ruangan; sediaan
penghilang rambut; sediaan perawatan kecantikan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan tabir surya; sediaan tata rias; semir
furnitur; semir sepatu dan krim; semprotan penyegar nafas; serum kecantikan; strip napas menyegarkan; susu almond untuk
keperluan kosmetik; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tisu yang
diresapi dengan losion kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wewangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D122022067459
: 05/09/2022 14:31:27
:
: ZULFI RAHMAN

540 Etiket

: JL GERILYA ILUNG RT 002 RW 001 KELURAHAN ILUNG, Kabupaten Hulu Sungai
Tengah, Kalimantan Selatan, 71351
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BH CHARCOAL BERKAH HALABAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hitam dan Putih
: 4
: ===Arang untuk Hookah dan BBQ; arang [bahan bakar]; arang untuk digunakan sebagai bahan bakar; briket arang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022067460
: 05/09/2022 14:31:45
:
: BAIQ RATNA ZAITUN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN KEMBANG KERANG I DESA AIK DAREK, Kabupaten Lombok Tengah,
Nusa Tenggara Barat, 83552
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Bunda Ratna
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 29
: ===telur asin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022067461
: 05/09/2022 14:33:20
:
: KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao Corporation)

Alamat Pemohon

: 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 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
: LOVELY SAKURA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3
: ===Bedak padat untuk wajah; Busa rambut; Eksfoliator; Kapas wajah untuk kosmetik; Krim pelindung sinar UV; Lak rambut;
Losion pelindung sinar UV; Losion pijat wajah; Losion untuk wajah; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Minyak essensial; Obat
kumur; Pelapis kuku; Pembersih make-up; Pembersih untuk badan; Perona Pipi; Perona mata; Pewarna dan cat rambut;
Sampo; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pewarna kuku; Strip perban pelembab
untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu untuk perawatan kulit; bedak talek; bedak wajah; bulu mata palsu;
busa pembersih tubuh dan wajah; celak mata; eau de toilette; esens untuk kulit; garam mandi; gel untuk wajah; kondisioner
rambut; kosmetik; krim bibir; krim kulit; krim tangan; krim tubuh; krim wajah; kuku palsu; lipstik; losion untuk kulit; losion
setelah bercukur; losion untuk tubuh; make-up bedak; make-up dasar bedak; maskara; masker kecantikan; minyak Kolonyo;
pasta gigi; pelembab kulit; pembersih wajah; pembilasan rambut; pencuci muka; penetral untuk pengeritingan permanen;
pensil alis; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; pewarna janggut;
pewarna rambut; pewarna-pewarna rambut; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun-sabun; sediaan anti keringat (sediaan
mandi); sediaan cukur; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan penataan rambut; sediaan penghilang
warna; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan tubuh tanpa obat;
semprotan rambut; susu pembersih wajah; wangi-wangian; wax rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

740

: D122022067466
: 05/09/2022 14:39:28
:
: SRI RAHAYU

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 88 dari 696

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: MARDAH BARU RT 002 RW 001 KELURAHAN MARTADAH BARU, Kabupaten
Tanah Laut, Kalimantan Selatan, 70854
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ARTHADEVA GALLERY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning, Hijau, Merah dan Putih
: 24
: ===Kain sasirangan; kain ecoprint===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022067468
: 05/09/2022 14:41:39
:
: IR. AGUS BUDIMAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ambon No.3 RT.002 RW.001
Kelurahan Citarum
Kecamatan Bandung Wetan
Kota Bandung
, Kota Bandung, Jawa Barat
: Yulius Susanto Cung S.H., M.H.,
: Jalan Biak No 7C

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PAKAR UTAMA & LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih
: 39
: ===Jasa transportasi; Pengiriman paket; jasa agen tiket pesawat; jasa pemandu wisata; jasa perjalanan wisata; jasa reservasi
tiket perjalanan dan wisata; jasa tour dan travel; jasa-jasa pengangkutan wisatawan; pengantaran barang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022067469
: 05/09/2022 14:43:22
:
: GITTA AMELIA DJUWADI

540 Etiket

: Jl. Sanur Indah No. 54 RT/RW. 009/007, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa
Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., 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
: FIRST DAY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU MUDA DAN PUTIH
: 5
: ===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
tradisional untuk ibu melahirkan; 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 organ
dalam tubuh; Minuman beras kencur (jamu); Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar
rempah - rempah (jamu); Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman stamina yang
mengandung obat; jamu tolak angin; jamu-jamuan pelangsing tubuh; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman untuk
detox (keperluan medis); sediaan vitamin dan mineral untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran
minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen vitamin cair; vitamin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2022067470
: 05/09/2022 14:44:51
:

540 Etiket

Halaman 89 dari 696

730

Nama Pemohon

: Erwin Santoso

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Anyer IX/35 RT.010 RW,02 Kelurahan Menteng , Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Batavia Juice
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam,Hijau dan Merah
: 32
: ===jus buah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022067471
: 05/09/2022 14:47:17
:
: GITTA AMELIA DJUWADI

540 Etiket

: Jl. Sanur Indah No. 54 RT/RW. 009/007, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa
Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., 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
: FIRST DAY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU MUDA DAN PUTIH
: 35
: ===Agen penjualan; DEPARTMENT STORE; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa pemesan dan penjualan barang
secara online; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Layanan yang
berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; iklan online pada
jaringan komputer; iklan televisi; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; menyiapkan
dan menempatkan iklan luar ruangan untuk orang lain; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau
iklan; pemasaran media sosial; pemasaran online; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam
kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet,
intranet, ekstranet dan pemasaran; proses administrasi pesanan pembelian yang dilakukan melalui telepon atau komputer;
toko; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022067472
: 05/09/2022 14:49:04
:
: JOVITA AZARIA NUGROHO

540 Etiket

: JL. BELIMBING DD NO. 8
SOLOBARU – KABUPATEN SUKOHARJO
, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
: 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
: MENARIO
: -

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Dasar pink, tulisan hitam
: 35
: ===Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa penjualan barang secara
retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan melalui online
(internet); Jasa toko; Layanan penjualan ritel online; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi,
kaus kaki, ikat pinggang; TOKO SERBA ADA; Toko serba ada; administrasi franchise (waralaba); belanja online; jasa
pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa
penjualan secara online; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; minimarket; periklanan; supermarket; toko; toko
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online===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022067473
: 05/09/2022 14:49:23
:
: PT. BOGA INTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kompleks Wijaya Grand Center Blok C 33 - 34 Jl. Wijaya II, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12160
: Muhammad Aris Marasbessy S.H.,M.H
: Jalan Percetakan Negara XI.A No 18 Rt 013 Rw 05

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HEMATO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 43
: ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022067478
: 05/09/2022 14:53:25
:
: KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao Corporation)

Alamat Pemohon

: 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 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
: Biore Glow-Up Lilac
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3
: ===Sabun; sabun tubuh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

740

Alamat Pemohon

: JID2022067479
: 05/09/2022 14:53:50
:
: Sri Supraptiningsih

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.MATRAMAN DALAM III RT.008/RW.007 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan
Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10320
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MELKU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau & Putih
: 41
: ===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]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022067480
: 05/09/2022 14:56:24
:
: Rini Susanti

Alamat Pemohon

: Sendangrejo RT. 08 RW.01, Sendangrejo, Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur

740

540 Etiket

Halaman 91 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 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
: Batik Purnomo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Emas, Coklat, Hitam
: 24
: ===Kain Batik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022067484
: 05/09/2022 15:00:07
:
: PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gunung Sahari Raya 73C No. 5-6,
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Lucid COLOR + Lukisan
: Lucid COLOR + Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 7
: ===Mesin cetak 3D untuk perangkat dan instrumen medis; Mesin cetak embossing; Mesin cetak inkjet UV-LED; Mesin cetak
inkjet untuk keperluan industri; Mesin cetak lembaran panas; intaglio mesin cetak; mencetak kepala untuk mesin cetak
industri; mesin cetak; mesin cetak untuk mencetak kemasan; mesin cetak digital; mesin cetak digital untuk industri tekstil;
mesin cetak digital untuk keperluan industri; mesin cetak digital untuk mendekorasi kaleng minuman; mesin cetak digital untuk
permukaan keramik; mesin cetak flexographic; mesin cetak industri; mesin cetak injeksi; mesin cetak inkjet industri; mesin
cetak kompresi; mesin cetak kosong; mesin cetak label industri; mesin cetak label untuk keperluan industri; mesin cetak offset;
mesin cetak pelet kayu untuk bahan bakar; mesin cetak planographic; mesin cetak rotary; mesin cetak silkscreen; mesin cetak
tipografi; mesin cetak untuk tekstil; mesin untuk cetak timbul; peralatan tinta untuk mesin cetak; rol untuk mesin cetak rotary;
tympans [bagian dari mesin cetak]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022067487
: 05/09/2022 15:01:02
:
: Yesi Nofita Sari

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Asrama Sat I Gegana Kelapadua RT 004/006 Kel. Pasir Gunung Selatan, Kec.
Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Kota Depok, Jawa Barat
: Sri Lenni S.Si.,Apt
: Asia Tropis Blok AT11no: 21 Harapan Indah - Bekasi Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3
: ===Balsem kecantikan; Deterjen cair konsentrat; Masker kecantikan untuk tangan; Produk kecantikan dan perawatan kulit
tanpa obat; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Serum
Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan;
Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; amber [parfum]; ambergris [parfum]; dasar untuk parfum bunga; deterjen;
deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen untuk keperluan rumah tangga; gel dan minyak kecantikan
[kosmetik]; gel kecantikan; kapas kecantikan; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim kecantikan; krim kecantikan
balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; lilin untuk keperluan kecantikan; lotion
kecantikan; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak
mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); minyak untuk parfum dan aroma; paket
kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit;
parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; sachet

740

Halaman 92 dari 696

parfum; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala
dan rambut untuk penggunaan kosmetik; 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
kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; susu
kecantikan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022067488
: 05/09/2022 15:01:28
:
: Ifa Yuni Astuty

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Duren RT.14 RW.02 Duren, Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
: 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
: IFFA DandangGulo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hitam, Abu-Abu
: 43
: ===Katering makanan dan minuman; Penyediaan katering; jasa katering===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022067493
: 05/09/2022 15:07:11
:
: PT NUSANTARA SPIRULINA RASA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Treasury Tower Lt 28 C, District 8 JL. Jenderal Sudirman, Kel. Senayan, Kec.
Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Christina Martha S.H.
: Prospera Globalindo Services, VOffice - The Prominence Office Tower Alam Sutera
28th Floor Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 15, RT 003 / RW 006, Alam Sutera,
Panunggangan, Pinang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OHANA FOOD + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih
: 32
: ===Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk rasa
campuran buah beri; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman buah; minuman fermentasi lacto
berbahan dasar buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar sayuran; smoothie===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022067494
: 05/09/2022 15:08:14
:
: Iwan Iman

540 Etiket

: Jl. Buana Biru Besar Raya F2 No. 62, Kembangan, Jakarta Barat, 11610, 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 dan Lukisan
: THE MAGAZINE
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu – abu dan coklat
: 43
: ===Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan minuman; Jasa penyewaan gedung untuk tempat konser; Kedai kopi; Restoran; Tempat
makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman; jasa katering; jasa restoran; kafe;

Halaman 93 dari 696

layanan bar; layanan kafe dan kafetaria; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan penitipan anak anjing; menyajikan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan
tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyediaan tempat perjamuan makan dan acara sosial untuk acara spesial;
penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; penyewaan tempat untuk acara dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; restoran swalayan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022067502
: 05/09/2022 15:14:55
:
: STEVANO TEDDY PUTRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kelapa Nias Raya Blok PA-3 No. 1, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14250
: 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
: KINERJAKU + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tosca, hitam
: 35
: ===Keagenan tenaga kerja; Konsultasi manajemen personalia dan ketenagakerjaan; Layanan konsultasi dan perekrutan
tenaga kerja; Melakukan survei karyawan untuk orang lain dalam rangka peningkatan kinerja dan moral karyawan (evaluasi);
jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; layanan perekrutan tenaga kerja; memberikan
informasi ketenagakerjaan; memberikan informasi ketenagakerjaan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi
terkait perekrutan tenaga kerja; perekrutan tenaga kerja===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022067503
: 05/09/2022 15:16:23
:
: PT Bumi Santosa Cemerlang

540 Etiket

: Ruko Inkopal KTC Blok F No. 42, Jalan Boulevard Bar. Raya, Kel. Kelapa Gading
Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14240, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Mayo Falmonti S.H.,
: Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Pluang + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam , putih
: 36
: ===Jasa konsultasi investasi dan manajemen portofolio, jasa konsultasi keuangan dibidang perencanaan keuangan; Jasa
manajemen kekayaan, yaitu perbankan investasi, investasi keuangan di bidang sekuritas, investasi keuangan di bidang reksa
dana, investasi keuangan di bidang komoditas, dan penempatan keuangan dana ekuitas swasta untuk orang lain, dan
penempatan keuangan swasta sekuritas dan turunannya untuk orang lain; Jasa penyediaan informasi bursa efek/saham
secara daring (online) dari database komputer atau Internet; Jasa perdagangan emas melalui platform daring/ online; Jasajasa pemberian hadiah berdasarkan nilai (point reward); Layanan pialang investasi keuangan untuk menjual dana investasi,
reksa dana, dana yang dikumpulkan (pooled funds), dana lindung nilai (hedge funds), produk wrap account, dana terpisah,
dan produk investasi berbasis sekuritas oleh pialang, dealer dan penasihat keuangan; Penerbitan kupon, kode diskon dan
poin untuk program loyalitas pelanggan; Penyediaan penukaran keuangan untuk perdagangan sekuritas, saham, saham
(stocks), dan option dan produk turunan lainnya; Perdagangan instrumen keuangan, yaitu perdagangan komoditas,
perdagangan mata uang, perdagangan saham dan obligasi, dan reksa dana; Pertukaran komoditas, emas, perdagangan,
moneter dan sekuritas; agen untuk perdagangan berjangka komoditas; daftar (listing) dan perdagangan swap (swaps) dan
derivatif pada 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; distribusi reksa dana; dompet mata uang digital dan layanan
penyimpanan; investasi; jasa analisis reksa dana; jasa investasi keuangan di bidang sekuritas, reksadana dan manajemen
portofolio; jasa investasi reksadana dan dan pengelola investasi global (hedge fund); jasa keuangan otomatis, yaitu, pialang
sekuritas online melalui jaringan komputer global; jasa keuangan, yaitu, menyediakan pertukaran keuangan untuk
perdagangan 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 penyediaan layanan dompet digital untuk menyimpan dan
mentransfer mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; jasa perdagangan
efek, kontrak berjangka indeks efek/surat berharga, opsi efek, dan kontrak berjangka efek pasar domestik; jasa perdagangan
efek/surat berharga; jasa perdagangan instrumen keuangan, efek/surat berharga, saham, opsi dan produk turunan lainnya;
jasa perdagangan kontrak berjangka efek/surat berharga pasar domestik; jasa pialang saham dan obligasi; jasa-jasa

Halaman 94 dari 696

keuangan, yaitu pinjaman secara online; jasa manajemen keuangan di bidang portofolio investasi aset digital; layanan
investasi cryptocurrency; layanan konsultasi reksa dana; layanan kredit konsumen; layanan pemrosesan pembayaran poin
loyalitas; layanan perdagangan cryptocurrency; layanan reksa dana; 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; manajemen aset cryptocurrency; manajemen
keuangan dan broker dana berjangka; manajemen portofolio dan layanan investasi; manajemen/pengelolaan 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; manajemen/pengelolaan portofolio investasi aset digital; memberikan informasi akun
investasi online; memberikan informasi dan saran di bidang investasi keuangan; memberikan informasi keuangan
berdasarkan/sesuai permintaan (on-demand) dan real-time tentang 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;
memberikan informasi terkait dengan perdagangan komoditas berjangka; memberikan informasi terkait perdagangan
berjangka efek pasar domestik; memberikan informasi terkait perdagangan efek dan indeks berjangka di pasar luar negeri;
memberikan informasi terkait perdagangan opsi sekuritas; memberikan informasi terkait pialang berjangka indeks efek;
memberikan informasi yang berkaitan dengan perantara perdagangan berjangka efek pasar luar negeri; memberikan
informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan reksa dana melalui situs web; menyediakan informasi
on-line yang berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi; 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; pembayaran dan layanan kredit; pemrosesan pembayaran elektronik melalui jasa dompet
elektronik; pemrosesan pembayaran mata uang kripto; penyediaan dana investasi modal ventura; penyediaan informasi
mengenai agen untuk perantara agen yang mempercayakan dengan perdagangan dengan komisi dalam pasar domestik
sekuritas, indeks berjangka sekuritas dan opsi sekuritas; penyediaan informasi mengenai perantara sekuritas, indeks
berjangka sekuritas, opsi sekuritas, dan kontrak berjangka sekuritas pasar asing; perbankan online dan jasa keuangan yang
dapat diakses melalui situs web atau aplikasi bergerak yang dapat diunduh; perdagangan berjangka; perdagangan efek
berjangka pasar luar negeri; perdagangan emas; perdagangan instrumen keuangan, saham, opsi dan produk turunan lainnya
secara online; pialang saham, komoditas, dan futures; transfer dana investasi dan layanan transaksi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022067587
: 05/09/2022 16:51:20
:
: DONNY GORNADO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perumahan Syailendra No. 46 B, RT.005 RW.004, Sukawarna, Sukajadi, Kota
Bandung, Jawa Barat
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NAY JEANS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hitam, Biru
: 25
: ===Alas kaki untuk olahraga; Celana jeans; Celana panjang denim; Jaket Jeans; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian
olahraga; Rok Jeans; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; bra olahraga; celana olahraga; celana pendek denim; gaun
denim; jaket denim; jaket olahraga; kaos oblong; kaus kaki olahraga; kaus olahraga; mantel olahraga; pakaian denim; pakaian
untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; rok denim; rompi olahraga; sepatu olahraga; seragam olahraga;
setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; singlet olahraga; tank top untuk olahraga; topi olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: JID2022067680
: 05/09/2022 23:15:45
:
: EKO BAYU NUGROHO

540 Etiket

Halaman 95 dari 696

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kota Baru 125, RT 03/13, Perum Kota Baru, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota
Salatiga, 50715, Kota Salatiga, Jawa Tengah, 50715
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FLAP SHOES CARE
: Perawatan Sepatu FLAP

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 35, 37
: ===Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; 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 dan grosir sampo sepatu; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu (online); 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 laundry sepatu, jasa cuci sepatu, reparasi dan restorasi sepatu; Jasa pembersihan sepatu; Jasa service tas dan
sepatu; jasa menggambar/melukis pada sepatu; layanan perbaikan sepatu; memberikan informasi terkait perbaikan sepatu;
perbaikan sepatu; perbaikan sepatu dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan sepatu, tas dan ikat
pinggang; sepatu bersinar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D172022067713
: 06/09/2022 08:21:44
:
: Sufyeti Susang Katu

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RT. 003 RW. 002 Desa Uitiuh Tuan Kec. Semau Selatan - Kabupaten Kupang,
Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LANGA BUNGTILU
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah;putih;hitam
: 29
: ===Hasil laut seperti cumi-cumi, kepiting, tiram, udang, lobster, kerang, teripang, oysters, rumput laut, scallop; Keripik rumput
laut; Laver (rumput laut yang dapat dimakan), diolah; Makanan ringan rumput laut goreng; Rumput laut bubuk sebagai bahan
baku untuk membuat agar-agar; Sediaan laver (rumput laut yang dapat dimakan); ekstrak rumput laut untuk makanan; hoshinori [lembaran rumput laut kering]; kaldu sup terbuat dari rumput laut; kelp (rumput laut), diolahan; makanan ringan berbahan
dasar laver (rumput laut yang dapat dimakan); persiapan rumput laut untuk membuat sup; persiapan sup rumput laut; rumput
laut besar yang dikeringkan; rumput laut kering yang bisa dimakan; rumput laut panggang; rumput laut yang dapat dimakan,
diolah; stok olahan berbahan dasar rumput laut; yaki-nori [lembar rumput laut]===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D172022067714
: 06/09/2022 08:24:38
:
: Luther Arison Laiskodat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Uitiuh Tuan RT. 003 RW. 002 Desa Uitiuh Tuan Kec. Semau Selatan - Kabupaten
Kupang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FALA BANAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 29
: ===ikan kering===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022067715
: 06/09/2022 08:25:30
:
: PT. ASHEFA GRIYA PUSAKA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: MARGASATWA NO. 46 RT. 002 RW. 006 KEL. JAGAKARSA - KEC. JAGAKARSA,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, hijau, putih
: 44
: ===rehabilitasi pasien yang kecanduan narkoba; rehabilitasi untuk pasien penyalahgunaan zat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022067716
: 06/09/2022 08:27:48
:
: Gloria Marcella Morgen Wiria

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sersan Wahab No 2060, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30126
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: De Greeny
: Greeny (kata dalam bahasa Inggris) artinya kehijauan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 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

740

540 Etiket
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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

: D172022067717
: 06/09/2022 08:28:10
:
: Marsyuner Prayuden Bureni

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RT.002 RW.001 Kel. Lelogama Kec. Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang, Nusa
Tenggara Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KOPI AMFOANG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 30
: ===Kopi bubuk; Kopi yang tidak disangrai; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari
kopi; sediaan berbahan dasar kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022067719
: 06/09/2022 08:39:39
:
: PT SRI TITA MEDIKA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kali Malang Pasir Tanjung No.25, Pasirtanjung , Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat 17530, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DINACARE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna hijau (27A2BB) dan biru (375D9C)
: 10
: ===Alat suntik untuk keperluan medis; Jarum suntik medis; alat suntik obat; jarum suntik; jarum suntik insulin; jarum suntik
jarum multishot; jarum suntik sekali pakai; jarum suntik sekali pakai untuk tujuan medis; jarum suntik spinal; jarum suntik untuk
injeksi; jarum suntik untuk tujuan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022067720
: 06/09/2022 08:39:58
:
: Yeni Kurniasari

540 Etiket

: Rungkut Barata 11/16 RT/RW: 004/003, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan
Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293, Kota Surabaya, Jawa Timur,
60293
: 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
: Rapuba Catering
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, Hitam, Putih
: 43
: ===Catering makanan sehat; Jasa penyediaan minuman; 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; Restoran
masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran;
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menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Penyediaan makanan dan minuman; delicatessens
[restoran]; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa
restoran; katering untuk penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi hotel; penyediaan informasi yang
berhubungan dengan restoran; 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 untuk konsumsi
segera; salad bar [layanan restoran]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022067721
: 06/09/2022 08:43:22
:
: Hartini

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bagi RT.05 RW.01 Bagi, Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
: 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
: PRAMUDIAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Kuning, HItam, Coklat
: 30
: ===kue kering===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022067722
: 06/09/2022 08:44:01
:
: VIONE AMANDA Y

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: kp malaka 1 rt 002/012 kelurahan rorotan kecamatan cilincing, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14140
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RENYU
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih Coklat, Pink
: 30
: ===rengginang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022067723
: 06/09/2022 08:48:43
:
: Siti Nurhayati

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kopen RT.11 RW.02 Dimong, Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
: 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
: NAYKA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 30
: ===sambel pecel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022067724
: 06/09/2022 08:51:24
:
: Dra. MOETHIA SETIYAWATI

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kedinding Lor 99 RT002 RW009 Tanah Kali Kedinding, Kota Surabaya, Jawa
Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AL NAJWA 8+
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru muda, Biru tua, Emas
: 32
: ===Air Alkaline; Air mineral; Air mineral dengan ozon; Air minum kesehatan berakali; Air pegunungan; air dalam kemasan; air
mineral; air mineral [minuman]; air minum; air minum dalam kemasan; air minum dengan kandungan mineral===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022067725
: 06/09/2022 08:52:39
:
: Siti Mutmainah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Karanganyar RT.10 RW.04 Nglanduk, Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa
Timur
: 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
: Zamul Fadhil
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, Kuning, Putih, Oranye, Kuning Emas
: 30
: ===Tiwul instan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022067726
: 06/09/2022 08:57:01
:
: ALIE JOHAR PETRUS

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apt. Semanan Indah Tower Anggrek Lt. 8 No. 12, RT. 016 RW. 011, Kel. Duri
Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HIU HALUAN INTI UTAMA + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Merah
: 29
: ===Kacang rasa (berbumbu); bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau
sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; kacang panggang; kuaci; makanan olahan
terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan berbahan dasar kacang; 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D172022067727
: 06/09/2022 08:57:18
:
: Pitt Bethan

540 Etiket

: Mutiara RT. 007 RW. 004 Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan. Mutiara\t\t,
Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MJLolita
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 30
: ===Baozi (roti isi); Bubuk untuk membuat roti; Campuran untuk roti; Enchilada [roti isi]; GIS (bahan pemekar roti); Makanan
ringan terutama terdiri dari roti; Panettone (roti manis); Roti Denmark; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Panggang; Roti asin;
Roti babi; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus
Cina; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis;
Roti sayuran (vegan); Roti tawar manis; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; adonan puff pastry (roti);
adonan roti; baguettes [Roti Prancis]; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; barbari [roti datar]; bazlama (roti pipih turki);
campuran isian berbasis roti; 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]; focaccia
[roti]; kulit pastry puff (roti); lomper [roti pipih berbasis kentang]; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari
kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; matzo [roti tak beragi]; olesan cokelat untuk digunakan pada roti;
pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; piadina [roti datar]; pretzel [roti berbentuk simpul]; produk-produk roti untuk
makanan; puding roti; quesadillas [roti isi]; remah roti; 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 bluder; 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 dari tepung beras; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti gandum
hitam; roti goreng; roti gulung; roti jahe; roti kismis; roti kukus; roti multigrain; roti naan; roti oriental; 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*; stik roti;
tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung roti; tepung
roti coklat; tepung roti gandum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D142022067728
: 06/09/2022 08:58:12
:
: Holly Muhaling

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lingkungan II RT/RW 004/002 Kelurahan Mawali , Kota Bitung, Sulawesi Utara,
95000
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mawali
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, Putih dan Merah
: 29
: ===keripik ikan; keripik pisang; keripik singkong===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D172022067729
: 06/09/2022 09:00:22
:
: Rince Tanaem

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RT. 006 RW. 003 Desa Moraman Kecamatan Alor Barat Daya - Kabupaten Alor,
Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Bunda Kalongbuku
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 29
: ===minyak kelapa organik untuk digunakan dalam memasak dan persiapan makanan; minyak kelapa organik untuk keperluan
kuliner; minyak kelapa untuk makanan===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022067730
: 06/09/2022 09:04:23
:
: Nurina Siregar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan MH. Thamrin, RT 002 RW 002, Kel/Desa : Lomanis, Kecamatan : Cilacap
Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: D'NURIN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam, Putih, dan Hijau
: 30
: ===Kue berbahan dasar tepung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D172022067731
: 06/09/2022 09:04:51
:
: Paulina Katarina Allung

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Badak No.17 Bungabali RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kalabahi Timur -Kecamatan
Teluk Mutiara - Kabupaten Alor, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LARENG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 30
: ===Hasil produksi Madu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D172022067732
: 06/09/2022 09:07:54
:
: Petrus Maure

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pasi, Desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur Laut - Kabupaten Alor, Kabupaten
Alor, Nusa Tenggara Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Laufra
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 14
: ===pernak-pernik (perhiasan)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022067733
: 06/09/2022 09:09:11
:
: RIZKI FAUZI SANTANA

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: dusun lll rt 005 rw 006 desa cibeureum kecamatan cibeureum, Kabupaten Kuningan,
Jawa Barat, 45588
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Moracare
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Hijau, Oranye
: 3
: ===Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Balsam bayi (lilin lebah) tidak mengandung obat;
Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Hyaluronic serum;
Kosmetik menggunakan bahan alami; Krim mandi untuk bayi; Losion dan serum; Minyak bayi; Parfum laundry; Parfum untuk
bayi; Parfum, eau de toilette; Pembersih botol bayi; Pembersih untuk mandi bayi; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit
non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun mandi,
deodoran; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan untuk perawatan kulit
bayi; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Tisu basah bayi; Vitamin C serum; air
linen beraroma; air parfum; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial]; body lotion untuk keperluan kosmetik;
body scrub untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi;
deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran untuk kaki; deodoran untuk penggunaan pribadi
[wewangian]; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat
dan ketiak untuk penggunaan pribadi; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; emolien kulit untuk
keperluan kosmetik; esens kayu putih [minyak esensial]; esensi mint [minyak esensial]; face tonics klarifikasi penyeimbang
minyak; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; isi ulang aroma untuk reed diffusers; kondisioner rambut untuk bayi; kosmetik dan sediaan pembersih
badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk anakanak; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim bayi tidak
mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang
bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; losion bayi; losion susu untuk perawatan
tubuh bayi; lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; mandi busa bayi; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk
mandi; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial untuk digunakan dalam
aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam
proses pembuatan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk
keperluan industri; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial
yang berasal dari tumbuhan; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk
keperluan kosmetik; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan
kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika
dipanaskan; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; parfum; parfum cair; parfum dalam bentuk gel;
parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta wangi untuk keperluan
kosmetik; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran
pribadi; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh;
sabun deodoran; sabun non-obat untuk bayi; sachet untuk linen wangi; sampo untuk bayi; sediaan aromaterapi; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan linen
beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
serum anti-penuaan untuk wajah; 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; wewangian alami; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat;
wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; 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

Tipe Merek

: JID2022067734
: 06/09/2022 09:11:58
:
: NOVIA JULYANS

540 Etiket

: Vila Regensi Tangerang 2 Blok FB 1 No. 61 Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan
Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten., Kabupaten Tangerang, Banten, 15562
: Muhammad Kenang Maulana S.Pd
: PATENDO, Satrio Tower Level 16, Jl. Prof DR. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

: Merek Kata
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: JULY SCENT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, COKLAT
: 41
: ===Jasa Pendidikan; Jasa pelatihan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022067735
: 06/09/2022 09:13:46
:
: SUBAGIO TIONO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. LAUTZE NO. 63, RT. 016-RW. 001 KEL. KARANG ANYAR, KEC. SAWAH
BESAR, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Mister Mayor
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 43
: ===Bar; Kafetaria; Kedai kopi; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera);
Restoran; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat yang
menghidangkan kudapan; jasa penyediaan kopi untuk kantor; kafe; katering makanan dan minuman; layanan makanan
dibawa pulang; layanan persiapan makanan; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D172022067736
: 06/09/2022 09:17:21
:
: Idham Haji

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RT. 01 RW. 01 Desa Lewalu, Kecamatan Alor Barat Laut - Kabupaten Alor,
Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Graja Lewalu
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 30
: ===Jagung Titi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D172022067737
: 06/09/2022 09:20:47
:
: Idham Haji

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RT. 01 RW. 01 Desa Lewalu, Kecamatan Alor Barat Laut - Kabupaten Alor,
Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Thuna Lewa
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 29
: ===Abon ikan; Dendeng ikan; abon ikan; dendeng ikan===

740

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022067738
: 06/09/2022 09:21:16
:
: PT. Bestie Ibu Anak

540 Etiket

: Rukan De'Kahfi Jl. M. Kahfi II No. 23 Cipedak, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: 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
: My Bestie
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye, Putih
: 5
: ===Bantal aromaterapi untuk keperluan medis; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis;
Minyak Esensial (essential oils) untuk mengobati jerawat; minyak angin aromaterapi; semprotan dan stik aromaterapi yang
mengandung obat untuk menghilangkan stres===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022067739
: 06/09/2022 09:21:30
:
: CV MEGAH SEJAHTERA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. DESA KARANGDUREN NO.53 RT.007 RW.002 , Kabupaten Malang, Jawa
Timur, 65162
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PENSIL MAS MILC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, MERAH, HITAM
: 34
: ===Kotak untuk rokok; Tempat untuk rokok; filter rokok; filter untuk rokok; kotak rokok; kotak rokok, bukan dari logam mulia;
rokok; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022067888
: 06/09/2022 13:57:12
:
: Tjeng, Andy Aderland

540 Etiket

: Jl. Katamaran Permai 9 No.10B RT.002/RW.011, Kelurahan Kapuk Muara,
Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460
: Tubagus Muhammad Irham S.T.,
: PT. Legal 101 International, DBS Bank Tower 28th Floor, Ciputra World One, Jl. Prof.
Dr. Satrio Kav. 3-5, Setiabudi, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOPITIAM Andy OPAGAUL + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Krem, Kuning, Hitam, Merah, Cokelat
: 35
: ===Jasa pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa penjualan minuman kopi; Layanan toko ritel menu utama kopi; Memberikan
informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat;
jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; layanan ritel yang
berkaitan dengan kopi; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; manajemen usaha yang berhubungan dalam
mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022067889
: 06/09/2022 13:57:58
:
: Dongguan Lezun Technology Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 401, Room 301, Building 1, No. 15, Baiyun Qian East 2nd Street, Dalang
Town, Dongguan City, Guangdong Province, 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
: Lonzuer
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HItam, putih
: 9
: ===Alat pengeras suara; Kotak untuk pengeras suara; diafragma [akustik]; headset; klakson untuk pengeras suara; mikrofon;
pemutar media portabel; pengeras suara; radio; subwoofer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022067890
: 06/09/2022 13:59:02
:
: Priyagung Bakti Saputro

540 Etiket

: Ds.Tanggul Kidul, RT.05/RW.03, Kec.Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,
61261
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Jo Tan
: Nama Jo Tan berasal dari singkatan kata dalam bahasa Jawa yaitu Jowo Etan, dalam bahasa
Indonesia Jowo Etan adalah Jawa Timur.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, Oranye, dan Putih
: 30
: ===Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan,
daging atau sayuran; saos===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: J182022067891
: 06/09/2022 14:01:15
:
: M. Saiful Rumakur

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rumah Tiga, RT002/RW07 Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku, 97234
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KARIBO COFFEE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 43
: ===Kafe kopi; Kedai kopi; Kopi ( Kafe ); jasa penyediaan kopi untuk kantor; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan
makanan dan minuman)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022067892
: 06/09/2022 14:06:26
:
: PT MEDION FARMA JAYA

Alamat Pemohon

: JL. BABAKAN CIPARAY NO. 282, BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat, 40223

540 Etiket

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AQUAPRO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Emas
: 5
: ===Aditif pakan untuk keperluan medis; Probiotik untuk hewan; aditif makanan hewan peliharaan dalam bentuk vitamin dan
mineral; desinfektan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022067893
: 06/09/2022 14:07:31
:
: PT Mitra Cipta Agung

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Blok MM Jalan Taman Surya 5 MM1 No. 90, RT.4/RW.17, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SUPERNORI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan berwarna hijau
: 29
: ===Hasil laut seperti cumi-cumi, kepiting, tiram, udang, lobster, kerang, teripang, oysters, rumput laut, scallop; Keripik rumput
laut; Laver (rumput laut yang dapat dimakan), diolah; Makanan ringan rumput laut goreng; Sediaan laver (rumput laut yang
dapat dimakan); ekstrak rumput laut untuk makanan; hoshi-nori [lembaran rumput laut kering]; kaldu sup terbuat dari rumput
laut; kelp (rumput laut), diolahan; makanan ringan berbahan dasar laver (rumput laut yang dapat dimakan); persiapan rumput
laut untuk membuat sup; persiapan sup rumput laut; rumput laut besar yang dikeringkan; rumput laut kering yang bisa
dimakan; rumput laut panggang; rumput laut yang dapat dimakan, diolah; stok olahan berbahan dasar rumput laut; yaki-nori
[lembar rumput laut]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022067894
: 06/09/2022 14:10:03
:
: REISHA NOVANDITA SUWANDI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RAYA SOREANG BANJARAN NO.328A, RT. 001/RW. 009 , DESA SOREANG,
KEC. SOREANG, KAB. BANDUNG, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NOERA by Reisha
: NOERA by Reisha = sebuah penamaan, diambil dari nama pemilik

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,

740

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Masker Wajah; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan
[tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh
sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan
mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Persiapan toiletry
non medis, pasta gigi; Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan penghapus perekat; 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; amber [parfum];
ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran untuk penggunaan
pribadi; aromatik [minyak esensial]; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan-
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bahan dan sediaan pembersih; balm rambut non-obat; balsem, selain untuk keperluan medis; bantalan pembersih diresapi
dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batu tawas [astringen]; 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 mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk
pasta gigi; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; cairan pembersih; cairan pembersih untuk jenis
mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; 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; cat krom; cologne setelah bercukur; dasar
untuk parfum bunga; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; emolien kulit untuk
keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; esensi badian; esensi mint [minyak
esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [minyak esensial]; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel pasta gigi; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat; gel untuk dipakai setelah bercukur; gulungan abrasif;
kain dan kertas abrasif; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan
sediaan kosmetik 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 bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tanpa obat; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; krim aftershave (non-obat); krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi;
krim boot; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam
bentuk cair dan padat; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim nonobat 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
pemoles; krim pemutih kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang
bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim pra-cukur; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim
ruam popok tanpa obat; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk
perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim wajah tidak mengandung obat;
krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; lembar abrasif; lilin boot; lilin
carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin mobil; linen untuk penggunaan kosmetik; losion setelah bercukur; losion susu
untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk tubuh; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion
dan krim tubuh beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion
kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk
melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion rambut
tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; make-up [kosmetik]; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh;
mandi busa bayi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan;
masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker
kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan
kosmetik; masker mata; masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker
pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker tanah liat
penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker
tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah
memurnikan arang; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat
dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan sediaan untuk artikel perokok;
membersihkan sediaan untuk daun tanaman; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak
almond; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; 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 rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; 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; obat kumur anti rongga, bukan untuk
keperluan medis; obat kumur tanpa obat; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; paket masker
pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta abrasif; pasta gigi; pasta gigi
bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta pemutih
gigi; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh;
pelindung bibir non-obat; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk kuas kosmetik;
pemerah pipi; pemutih gigi (strip dan pasta); pencuci tangan tanpa obat; penyedap untuk minuman [minyak esensial];
penyegar nafas; 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; 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; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pijat lilin
untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; racun
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lebah untuk keperluan kosmetik; rendam kaki tanpa pengobatan; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep
ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan
kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan abrasif; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan
baskom tanpa obat; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan
pribadi; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet;
sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan
tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek
roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan
pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan, pemolesan dan
penggosok; sediaan pengharum ruangan; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir tanpa obat;
sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan non-obat untuk hewan
peliharaan; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan pijat tanpa obat; sediaan rambut tanpa
obat; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk
digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; self-tanning lotion [kosmetik]; semir boot; semir mobil; semir sepatu dan
krim; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan tubuh; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan
wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; senyawa buffing; stiker seni tubuh; strip napas menyegarkan; strip
pemutih, pasta gigi; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab setelah bercukur; tato yang dapat dilepas untuk
keperluan kosmetik; terpene [minyak esensial]; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan
kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit;
tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tongkat kapas serbaguna untuk
penggunaan pribadi; tubuh gemerlap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; warna pipi;
wewangian kayu cedar; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak
esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Candi No.5, Gelam, Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
: Novita Sari Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners, Graha Intermasa Lt. 3, Jl. Cempaka Putih Raya No.
102 Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: UNICHEM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 30
: ===Bakpao; Beras; Bumbu Bacem ( Tahu dan Tempe ); Bumbu pecel; Cendol; Emping (kerupuk dari melinjo); Es Konsumsi;
Kakao; Kecap; Kulit won ton (pangsit); Lemang Tapai; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi,
pasta dan atau mi; Mie; Nasi dalam kemasan; Nasi lemak; Pempek sambal (penganan khas jambi terbuat dari adonan tepung
tanpa ikan); Tape Ketan; Tauco; Wajik; asam [bumbu]; bakso yang terbuat dari kanji; biskuit; brondong jagung; campuran
bumbu; cuka; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; esensi yang dapat dimakan untuk bahan
makanan selain minyak esensial; garam; gula; jagung panggang; kerupuk; kopi; kue basah; madu; makanan Untuk Sarapan
dari Padi-padian; moster; penyedap rasa; permen; petis; pizza; puding; puding kembang tahu; ragi, baking powder; rempahrempah; roti*; sambal; saus; teh; tepung tapioka*; terasi; vanili===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022067895
: 06/09/2022 14:11:09
:
: PT. UNICHEMCANDI INDONESIA

: DID2022067896
: 06/09/2022 14:11:16
:
: Hangzhou Qian Qi Bai Wei Electronic Commerce Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

: 1817 Room, No. 240 Dong Xin Road, Xia Cheng District, Hangzhou City, Zhejiang
Province
: 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 dan Lukisan
: queens by win + Huruf kanji dibaca qian qi + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Hitam , 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

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 29, 30
: ===Hasil produksi susu; Sediaan buah-buahan; Sediaan kacang; buah, diawetkan; daging; ikan, kaleng; ikan, tidak hidup; jeli
untuk makanan; kismis; krim [produk susu]; makanan ringan berbahan dasar sayuran; rumput laut kering yang bisa dimakan;
rumput laut panggang; sayuran, dikeringkan; telur*===
===Kue; Mie; Permen; es krim; kopi; kue kering; madu; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbasis
sereal; pati untuk makanan; persiapan sereal; pizza; roti berlapis; roti*; serpihan Oat; teh===
: JID2022067897
: 06/09/2022 14:11:16
:
: Tjeng, Andy Aderland

540 Etiket

: Jl. Katamaran Permai 9 No.10B RT.002/RW.011, Kelurahan Kapuk Muara,
Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460
: Tubagus Muhammad Irham S.T.,
: PT. Legal 101 International, DBS Bank Tower 28th Floor, Ciputra World One, Jl. Prof.
Dr. Satrio Kav. 3-5, Setiabudi, Jakarta Selatan
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOPITIAM Andy OPAGAUL + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Krem, Kuning, Hitam, Merah, Cokelat
: 43
: ===Jasa kedai kopi; Kafe kopi; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kedai kopi; Kopi ( Kafe ); Layanan kafe; jasa
kafe; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kedai
kopi dan makanan ringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022067898
: 06/09/2022 14:14:15
:
: LAURENSIA HENWI HANUSIN, VINCENT HENWI HANUSIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Merbau No.7129-A-1263, RT.017/RW.005, Kel. 20 Ilir D. I, Kec. Ilir Timur I, Kota
Palembang, Sumatera Selatan
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HKM HEMAT BERKUALITAS MURAH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, biru
: 16
: ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;
Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Kantong plastik HD; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Plastik seal cup; barang-barang dari
karton; bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau pengemasan; film plastik untuk pembungkus makanan; filter

740
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kertas kopi; handuk kertas; kantong kertas; kantong kertas untuk keperluan rumah tangga; 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 produk makanan; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong
untuk memasak dengan microwave; kertas pembungkus; kertas pembungkus makanan; kertas tisu; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kertas; kotak kertas atau kardus; kotak kue dari kardus; kotak kue
dari karton; lakban; perekat untuk keperluan rumah tangga; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga;
saputangan kertas; tatakan gelas kertas atau karton; tisu kering; tisu toilet; tisu wajah kertas; wadah kemasan industri dari
kertas dan karton===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022067899
: 06/09/2022 14:14:16
:
: GUANGZHOU MIGO E-COMMERCE CO., LTD.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RM 406, No. 13 Yongtai Juxian Street, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong
CHINA 510000
: 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
: MOSSDOOM DAN LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 18
: ===Kantong untuk tas pinggang; Tas penyimpan surat dan dokumen; Tas penyimpan surat dan dokumen dari kulit imitasi;
bingkai tas tangan; dompet dari kulit atau kulit imitasi; dompet jala rantai; dompet kartu nama; dompet kecil; dompet kunci;
dompet saku; kasing kartu kredit; koper; koper besar; koper kecil; pegangan koper; ransel; tas (trunk) bepergian; tas akhir
pekan; tas alat dijual kosong; tas alat, kosong; tas belanja; tas belanja beroda; tas belanja kanvas; tas bepergian; tas garmen
untuk perjalanan; tas haversack; tas kantor; tas pundak; tas sekolah; tas serut; tas tangan; tas untuk kemasan terbuat dari
kulit; tas untuk olahraga; tas untuk pendaki; tempat kartu nama===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022067900
: 06/09/2022 14:14:46
:
: PT. BANK SINARMAS TBK

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Sinar Mas Land Plaza Menara I, Lantai 1 dan 2, Jl. MH. Thamrin No. 51,
Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
: Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: nanobank & Logo n
: nanobank = Suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 9
: ===Aparatus transaksi keuangan elektronik; Bank data; Kartu perbankan, dikodekan atau magnetik; Mesin untuk transaksi
bank; 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 aplikasi web; Perangkat lunak komputer
dan perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh yang berisi informasi rujukan dalam bidang keuangan, investasi, bisnis,
berita; Perangkat lunak komputer, yaitu, platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata
uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat
lunak untuk informasi kredit pribadi terkait dengan keuangan; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk manajemen
inventaris berbasis blockchain; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi keuangan;
Peranti lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan;
Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Piranti lunak komputer yang dapat
diunduh untuk mengakses, melihat, dan mengendalikan komputer dan jaringan komputer dari jarak jauh; Platform berbasis
website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; Program komputer untuk
digunakan dalam pemrosesan data yang berhubungan dengan catatan keuangan; Program komputer untuk manajemen
keuangan; Program komputer untuk pelaporan keuangan; alat untuk memeriksa keaslian uang kertas; aplikasi seluler untuk
melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan; aplikasi komputer untuk mengotorisasi pembayaran elektronik serta
transaksi keuangan elektronik; aplikasi pengaturan keuangan; aplikasi perangkat lunak [dapat diunduh]; 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,

740
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melakukan transaksi, dan melihat informasi rekening bank; kartu bank yang dikodekan; kartu kredit, debit, tunai, biaya bank
yang dikodekan atau magnetik, kartu telepon dan identifikasi; kartu pembayaran prabayar, bank, kredit, debit, tunai dan
identifikasi yang dikodekan atau magnetik; komputer yang bisa dipakai; komputer yang bisa dipakai berbentuk jam tangan
pintar dan kacamata pintar; mesin elektronik untuk merekam operasi keuangan; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak
aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk tablet perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat
lunak kecerdasan buatan; perangkat lunak komputer berkenaan dengan pengumpulan dan penyaluran data, pertukaran uang,
transaksi saham, transaksi bursa, serta transaksi keuangan; perangkat lunak komputer untuk perbankan, keuangan,
peminjaman dan pembayaran; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam perdagangan elektronik;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk
menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
manajemen bisnis; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perbankan dan pengelolaan kas; perangkat lunak
komunikasi komputer untuk memungkinkan pelanggan mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank;
perangkat lunak komunikasi komputer yang mengizinkan pelanggan untuk mengakses informasi rekening bank dan
bertransaksi bisnis bank.; perangkat lunak pengembangan aplikasi; perangkat lunak untuk digunakan dalam perdagangan
keuangan; perangkat lunak untuk digunakan dalam pertukaran keuangan; perangkat lunak untuk memelihara buku besar
(ledgers) untuk transaksi keuangan; perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menghitung parameter terkait dengan
transaksi keuangan; perangkat lunak untuk mengakses informasi keuangan dan data pasar dan tren; perangkat lunak untuk
mengelola transaksi pembayaran dan pertukaran; perangkat lunak untuk mengimplementasikan dan mencatat transaksi
keuangan; perangkat lunak untuk menyediakan pembuktian keaslian (autentikasi) pihak ke transaksi keuangan; perangkat
lunak untuk menyelesaikan transaksi keuangan; perangkat lunak yang dapat diunduh yang memberikan informasi untuk
digunakan dalam kaitannya dengan uji tuntas kenali pelanggan Anda, informasi mengenai kepatuhan regulasi jasa keuangan,
dan penilaian resiko korporasi; 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; periferal yang dapat dipakai untuk komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan
telepon seluler; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; program komputer dan perangkat lunak
komputer untuk perdagangan efek elektronik; program komputer yang menggabungkan fungsi kecerdasan artifisial; terminal
komputer untuk keperluan perbankan; ===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022067901
: 06/09/2022 14:14:51
:
: Wirawan Widi Atmoko

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PERTAMINA, RT/RW 004/002, CIPARI, KECAMATAN CIPARI, KAB. CILACAP,
JAWA TENGAH, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, 53562
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: enma beauty
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru dan hijau
: 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.; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; 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; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
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; 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
untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai 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); Maker wajah (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); 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 (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan
(kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Ramuan kosmetik
untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); 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 kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan
kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan
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kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower);
Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan
kosmetik untuk perawatan rambut; 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 tabir surya
kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; 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); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan
kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek
untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; 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 wangi untuk keperluan kosmetik; 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); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; 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; 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 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); kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik;
kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus
kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; 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 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 dijual sebagai komponen
integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin;
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 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 malam [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 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 tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim
tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; 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 pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; 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 pelembab kulit [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 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
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wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker
kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik;
masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; 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, 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; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk
menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik;
pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan
rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; 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, 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; 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]; 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 wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan
kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan
pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan
berjemur [kosmetik]; 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 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 diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; 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
kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan matahari
[kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; 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-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; 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);
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah
matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan 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; 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; 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 kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk
keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik;
tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan
kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik,
lotion rambut===

Halaman 114 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022067902
: 06/09/2022 14:15:48
:
: REISHA NOVANDITA SUWANDI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RAYA SOREANG BANJARAN NO.328A, RT. 001/RW. 009 , DESA SOREANG,
KEC. SOREANG, KAB. BANDUNG, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NOERA by Reisha
: NOERA by Reisha = sebuah penamaan, diambil dari nama pemilik

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 5
: ===Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Formula obat herbal; Jamu herbal; Jintan
Hitam (Herbal); Krim obat herbal; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan
relaksasi; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minyak jintan
Hitam (Herbal); 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; Protein
untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahanbahan herbal; Ramuan herbal tradisional; Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; 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 herbal organik
dan non-organik; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak
herbal untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan; infus herbal obat; kapsul
tambahan herbal pria; krim herbal untuk keperluan medis; minuman obat herbal; obat dan salep herbal; obat herbal; obat luar
berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan herbal; paket lumpur herbal untuk tujuan terapeutik; pil
herbal untuk pengobatan diabetes; salep anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit sakit herbal untuk hewan
peliharaan; sediaan herbal untuk keperluan medis; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal;
semprotan herbal untuk keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui perendaman kaki; suplemen dan
sediaan herbal; suplemen diet herbal; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan
herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal dan
makanan untuk membantu produksi susu pada hewan menyusui; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran;
suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan di alam infus herbal
campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal campuran, 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 nutrisi
dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; tablet hisap pelega
tenggorokan madu herbal; teh herbal untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, USA
: Gatot Sanyoto Wahyu Adi S.H.,
: Equity Tower lantai 25 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jalan Jend.
Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MEKDI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 43
: ===jasa restoran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022067906
: 06/09/2022 14:21:53
:
: The Kingdom Asia Holdings Limited

Alamat Pemohon

: Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110,

740

: JID2022067905
: 06/09/2022 14:18:48
:
: McDonlad's International Property Company, Ltd.

540 Etiket

540 Etiket
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

British Virgin Islands, VG1110
: Suryani S.E.
: Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 41
: ===Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan
hiburan; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan musik online, tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi
elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan video online, tidak dapat diunduh; penyewaan peralatan game; presentasi
pertunjukan langsung; produksi pertunjukan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022067907
: 06/09/2022 14:24:25
:
: Sjukur Purwatan

540 Etiket

: Duta Harapan Indah VV /A-8 Rt/Rw.008/002
Kel. Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, 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
: KAM
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau tosca
: 7
: ===Alat pemotong cermet selain dioperasikan dengan tangan; Alat pemotong karbida disemen selain dioperasikan dengan
tangan; Mesin cetak inkjet UV-LED; Mesin pelengkung; Mesin press; Sabuk katrol; Sabuk konveyor; alat pemotong (termasuk
pisau mekanis); katrol drive untuk sabuk transmisi listrik dari mesin-mesin industri; mencetak kepala untuk mesin cetak
industri; mengemudi sabuk untuk mesin; mesin cetak; mesin cetak untuk mencetak kemasan; mesin cetak digital; mesin cetak
digital untuk industri tekstil; mesin cetak digital untuk permukaan keramik; mesin cetak flexographic; mesin cetak industri;
mesin cetak inkjet industri; mesin cetak label industri; mesin cetak offset; mesin cetak rotary; mesin cetak silkscreen; mesin
pemotong; mesin pemotong kertas; mesin pencetakan format ink jet besar untuk tekstil; pelat cetak flexographic; pencetakan
rol untuk mesin; peralatan mesin; peralatan mesin kontrol numerik komputer [CNC] untuk mesin bor; peralatan mesin kontrol
numerik komputer [CNC] untuk mesin penggilingan; peralatan tinta untuk mesin cetak; perangkat pemotong menjadi bagian
dari mesin; pisau [bagian mesin]; puli timing belt; rol untuk mesin cetak rotary; sabuk dinamo; sabuk kipas; sabuk kipas untuk
motor dan mesin; sabuk penggerak untuk mesin; sabuk untuk mesin; sabuk untuk motor dan mesin; timing belt pulley [bagianbagian mesin]; timing belt untuk motor dan mesin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022067909
: 06/09/2022 14:24:58
:
: PT CATUR PUTRA MAPAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL MELATI KP BARU RT 01 RW 08 NO 88 DESA WANAHERANG KECAMATAN
GUNUNG PUTRI, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16965
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: THOR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 19
: ===Atap asbes===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022067910
: 06/09/2022 14:25:38
:
: Kho Darno

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Tmn Surya III Blok F3/30 RT. 003/018 Kel. Pegadungan, Kec. Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: K-ONE AUTO ACCESORIES
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah, Putih
: 12
: ===BAGIAN REM UNTUK KENDARAAN; BAN KARET MATI UNTUK RODA KENDARAAN; Ball joint untuk kendaraan; Cincin
Peluru untuk roda kendaraan; Cincin rol jarum untuk kendaraan; ECU; Headset (bagian sepeda); Kabel transmisi untuk
kendaraan; Karet peredam getaran pada kendaraan; Kendaraan UTV (utility task vehicles); 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; Komstering, untuk kendaraan; PAPAN INJAKAN KENDARAAN; PELINDUNG TEMPAT DUDUK UNTUK
KENDARAAN; PENUTUP SETIR KENDARAAN; POROS TRANSMISI UNTUK KENDARAAN DARAT; POTONGAN KARET
BERPEREKAT UNTUK MENAMBAL BAN DALAM; Pengatur keseimbangan mobil; Penyangga tanggan untuk kendaraan; Per
untuk kampas rem kendaraan; Primary Cop Assy Untuk Kendaraan; RANGKA BAWAH KENDARAAN; Rem untuk kendaraan
darat; Rumah Primary kopling Untuk Kendaraan; SABUK UNTUK NAF RODA; Stut Copling Untuk Kendaraan; Truk; WIPER
KACA MOBIL; adaptor dan dudukan penyangga untuk body motor (fairing) depan; alat anti silau untuk kendaraan; alat
pencegah pencurian untuk kendaraan; alat pengait gandengan untuk kendaraan; alat untuk bergerak di darat, udara atau air;
as gandar belakang; as gandar penghubung; as penghubung setir; atap geser untuk mobil; bagian rem untuk kendaraan; bak
engkol untuk kendaraan darat; ball joint bagian dari kendaraan (mobil); ban dalam; ban untuk kendaraan; bantalan (bearings)
[kendaraan darat]; bantalan rem untuk mobil; bantalan steer; batang kap kendaraan; batang penggerak untuk kendaraan
darat, selain dari bagian-bagian motor dan mesin; batang pintu kendaraan; batang setir; batang torsi kendaraan; baut pin raja;
baut setang piston; bell crank untuk kendaraan; bemper untuk mobil; bola setir kendaraan; boot untuk tuas persneling; brake
drums untuk kendaraan darat; breket box; bus; bus bermotor; casis untuk kendaraan darat; center link untuk kendaraan;
diferensial bergigi; drone untuk pengiriman (delivery drones); dudukan mesin (engine mounts) untuk kendaraan darat; engkol
lonceng; engsel kap kendaraan; engsel mobil; gantungan barang untuk motor; gigi bolu (bagian dari gardan); gril mobil; handle
rem/kopling; harness keamanan untuk kursi kendaraan; hub untuk kendaraan darat; idler arm untuk kendaraan; inner shaft
untuk kendaraan; isyarat penunjuk arah untuk kendaraan; jendela mobil (depan & belakang); jeruji roda kendaraan; jeruji untuk
kendaraan darat; jok untuk kendaraan bermotor; kaca spion samping untuk mobil; kantong pelana disesuaikan untuk sepeda;
kendaraan listrik swadaya; kendaraan sel bahan bakar; kendaraan serba guna; kit tutup gandar depan; klakson elektrik untuk
kendaraan; konversi torsi untuk kendaraan darat; kopling (clutches) untuk kendaraan; kopling poros atau penyambung poros
[kendaraan darat]; kursi mobil; kursi untuk kendaraan darat; kusen pintu mobil; lapisan bagian luar ban untuk vulkanisasi ban;
master rem kit; mesin mobil; mobil kemah; motor, elektrik, untuk kendaraan darat; naf roda kendaraan; papan injakan
kendaraan; pedal; pegangan per; pegas [kendaraan darat]; pelek roda kendaraan; pelindung body motor; pelindung kaliper
rem untuk kendaraan; pelindung mesin; pelindung radiator motor; pelindung shock bagian depan; pelindung shock depan
motor; pembawa barang untuk kendaraan darat; pengendali kendaraan, selain dari mainan; penghubung; penghubung cepat
hidrolik untuk backhoe; penghubung penarik; penghubung stabilisator; penghubung tengah; peninggi stang; penjepit jeruji
untuk roda; penjepit stang; penutup as roda motor; penutup ban untuk kendaraan; penutup baut spion; penutup dan pelindung
mesin kendaraan ; penutup diferensial; penutup gear; penutup kaliper; penutup kaliper rem; penutup kunci kontak; penutup
lampu motor; penutup master rem; penutup mesin (kap mobil); penutup pelindung mesin; penutup radiator motor; penutup
rangka; penutup samping untuk kendaraan roda dua; penutup segitiga shock; penutup stir kendaraan; penutup tangki bensin
kendaraan; penutup untuk rumah kemudi kendaraan; penutup untuk tangki bensin (gas) kendaraan; peralatan anti selip untuk
roda kendaraan; perangkat airbag untuk mobil; peredam bantingan suspensi untuk kendaraan; peredam kejut [kendaraan
darat]; persneling untuk kendaraan darat; pijakan motor(bordes motor); pin as bergigi; pipa as penghubung; pitman arm untuk
kendaraan; poros buku jari depan; poros untuk kendaraan darat; poros, gandar atau gelendong (spindles) [kendaraan darat];
rack end bagian dari kendaraan (mobil); rangka bawah kendaraan; rangka untuk kendaraan darat; rantai penggerak dan sabuk
untuk kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; rem; rem [kendaraan darat]; rem tangan; ring gigi; ring roda bergigi; ring
transmisi; roda; roda kemudi untuk kendaraan darat; roda mobil; roda untuk kendaraan darat; sabuk pengaman; sabuk
pengaman untuk kursi mobil; sandaran behel penumpang; sandaran kepala untuk kursi mobil; segitiga shock motor; selang /
kabel kopling; selang / kabel rem; selang rem untuk kendaraan; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk
sepeda motor); sendi penghubung untuk kendaraan; setir bergigi; setir untuk kendaraan; skuter listrik satu roda self-balancing;
standar untuk kendaraan darat; suspensi; suspensi peredam kejut untuk kendaraan darat; tabung suspensi kendaraan; tali
pengaman untuk kursi mobil; tanda belok untuk kendaraan darat; tangki bensin untuk kendaraan darat; tempat barang untuk
kendaraan; tensioner assy untuk kendaraan; terpal diadaptasi [berbentuk] untuk digunakan dengan kendaraan; tirai
penghalang sinar matahari yang disesuaikan untuk mobil; transmisi untuk kendaraan darat; tromol mobil; tutup nap roda untuk
kendaraan darat; tutup roda; tutup roda tengah; tutup tangki bensin kendaraan darat; ujung as penghubung; wiper kaca depan
mobil; wiper kaca depan untuk kendaraan darat===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022067911
: 06/09/2022 14:26:05
:
: PT KARYA BIMASAKTI JAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sentral Senayan II Lantai 16, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Kelurahan Gelora,
Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10270
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PT Centralpertiwi Bahari
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye, Biru Tua, Biru Muda, dan Putih (Transparan)
: 44
: ===Jasa budidaya ikan; jasa budidaya, yaitu jasa budidaya kehidupan laut; konsultasi teknis di bidang memberi makan dan
memelihara ikan, udang, dan kehidupan laut lain yang dibudidayakan di pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022067912
: 06/09/2022 14:27:07
:
: Geotab Inc.

540 Etiket

: 2440 Winston Park Drive
Oakville
ONTARIO L6H7V2
CANADA
: Raden Prista Devina S.H.,
: PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78 Setia Budi Kota Jakarta Selatan Dki Jakarta 112910

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GEOTAB
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 9
: ===Pemancar Global Positioning System [GPS]; Penerima Global Positioning System [GPS]; Peralatan Global Positioning
System [GPS]; Perangkat navigasi Global Positioning System [GPS]; Perangkat pelacakan dan lokasi Global Positioning
System [GPS]; layar komputer; peralatan sistem penentuan posisi global (GPS); perangkat keras komputer; perangkat lunak
komputer; perangkat lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; perangkat lunak untuk sistem navigasi GPS===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022067913
: 06/09/2022 14:27:25
:
: EKO SUGITARIO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KALIPECABEAN, RT 008 / RW 002, KEL. KALIPECABEAN, KEC. CANDI,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Gatry Beauty
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Emas (Gold)
: 3
:
===Alas bedak; Bibit parfum; Busa rambut; Esens rambut; Garis Mata (Eye liner); Gel jerawat (kosmetik); Hyaluronic serum;
Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk spa; Krim flek (kosmetik); Krim mata; Krim pelembab; Krim rambut; Krim untuk
vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Lak rambut; 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 tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Masker
(kosmetik); Masker Wajah; Masker pelembab kulit; Masker perawatan [kaki]; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang;

740
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Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pelembab (kosmetik);
Pelembab dari susu; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian;
Pewangi untuk pewangi ruangan; Produk kosmetik; Sabun; Sabun Batang; Sabun Mandi; Sabun cream; Sabun kosmetik;
Sabun mandi, deodoran; Sabun untuk membersihkan payudara; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan perawatan kulit nonobat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; 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; Sipat (Kosmetik); Tanah liat (kosmetik); Tisu deodoran;
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Vitamin rambut;
air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bahan parfum dan perasa/aroma; balsam rambut; bedak; bedak bayi; bedak
krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak tubuh; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah
kosmetik; bedak wajah longgar; bubuk bedak wangi; bubuk masker tubuh; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun;
cairan penghapus kutek; cat kuku (kosmetik); celak mata; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cuci masker;
dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); 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 penggunaan pribadi
[wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; emolien
rambut; garam mandi kosmetik; gel kosmetik; gel rambut; gel wajah [kosmetik]; glasir rambut; kit kosmetik; kit tata rias yang
terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik
dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik non-medis; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa
obat; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher; krim; krim boot; krim cukur; krim
dasar bedak; krim dingin; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kosmetik; krim kuku;
krim kulit; krim kutikula; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim mata; krim pelembab; krim pemoles; krim rambut;
krim sepatu; krim siang; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tubuh; krim tubuh kosmetik; krim wajah; krim wajah
[kosmetik]; krim wangi; kutek kuku; losion; losion untuk kulit; losion bayi; losion kosmetik; losion pemutih kulit wajah; losion
rambut; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk
tubuh; losion wajah; lotion kulit kosmetik; lotion masker tubuh; lotion untuk wajah; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; makeup [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; masker kecantikan; masker kecantikan wajah; masker kosmetik;
masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker lumpur kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker pelembab kulit; masker
pembersih jahe; masker pembersihan; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker tubuh;
masker wajah; masker wajah kosmetik; masker wajah smoothing; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu;
minyak kosmetik; minyak parfum; minyak rambut; minyak untuk parfum dan aroma; mousses [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; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pemutih rambut;
pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pengharum ruangan; pensil alis; pensil kosmetik; pensil mata
kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak
kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna kosmetik; pewarna rambut; pomade rambut; primer kuku [kosmetik];
produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; rambut rontok; sabun almond; sabun batang; sabun cair; sabun
cuci; sabun cukur; sabun deodoran; 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 fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik wajah; sediaan pengencangan payudara kosmetik;
sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan-sediaan
pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; serum antipenuaan 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 rambut; serum
wajah; shampo rambut; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan
kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik;
tonik rambut; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna rambut; wax rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022067915
: 06/09/2022 14:31:39
:
: PT ROTARYANA ENGINEERING

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cikini III No. 80, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng , Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10330
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kitchen by CoffeeTech.ID
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Dark yellow [Olive tone].
: 35
: ===Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical

740

atau listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk
aksesoris gadget atau teknologi; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi
komersial secara 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

Halaman 119 dari 696

serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar produknya; jasa penjualan ritel produk garam kemasan
secara online maupun offline; jasa perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan menyediakan
evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni,
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; layanan perdagangan online yang terkait
dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; mengatur transaksi perdagangan online;
perdagangan online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022067916
: 06/09/2022 14:32:34
:
: LAURENSIA HENWI HANUSIN, VINCENT HENWI HANUSIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Merbau No.7129-A-1263, RT.017/RW.005, Kel. 20 Ilir D. I, Kec. Ilir Timur I, Kota
Palembang, Sumatera Selatan
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AMS BERKUALITAS MURAH EKONOMIS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, putih
: 16
: ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;
Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Kantong plastik HD; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Plastik seal cup; barang-barang dari
karton; bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau pengemasan; film plastik untuk pembungkus makanan; filter
kertas kopi; handuk kertas; kantong kertas; kantong kertas untuk keperluan rumah tangga; 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 produk makanan; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong
untuk memasak dengan microwave; kertas pembungkus; kertas pembungkus makanan; kertas tisu; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kertas; kotak kertas atau kardus; kotak kue dari kardus; kotak kue
dari karton; lakban; perekat untuk keperluan rumah tangga; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga;
saputangan kertas; tatakan gelas kertas atau karton; tisu kering; tisu toilet; tisu wajah kertas; wadah kemasan industri dari
kertas dan karton===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022067917
: 06/09/2022 14:33:26
:
: IFTAHNI JAYANTI S.KOM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Purimas Regency Blok B1 No 9 rt 002/007 Ds Bitungsari , Kabupaten Bogor, Jawa
Barat, 16720
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: BUMBU DASAR NARA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Merah dan Putih
: 30
: ===bumbu masak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022067918
: 06/09/2022 14:35:33
:
: AP Tech Corporation

Alamat Pemohon

: KF Building, 3-6, Shichinomiyacho 2-chome, Hyogo-ku, Kobe-shi,
Hyogo, 652-0831, Japan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 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
: SOLUPAK
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 1
: ===desikan untuk menyerap kelembaban===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022067919
: 06/09/2022 14:35:48
:
: Eka Sari

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pandawa No.215C Kavling Blok J Kel. Bendungan Kec. Cilegon, Kota Cilegon,
Banten, 22147
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Botanical Print " CeuAyu Craft "
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Marun, Hijau Muda, dan Merah Bata Muda
: 40
: ===mencetak pada tekstil dan kain; pembuatan barang kustom; pembuatan kustom; penanganan material; pencetakan pola
pada tekstil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022067920
: 06/09/2022 14:37:40
:
: PT. Multiguna Ciptasentosa, Ardhimas Kusnadi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Pahlawan No.85, Sukaluyu, Kota Bandung, Jawa Barat, 40123
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tende Medical
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru hijau
: 10
: ===Penghangat tubuh bayi; aparat fototerapi untuk tujuan medis; inkubator untuk bayi; inkubator untuk tujuan medis;
penghangat bayi untuk penggunaan medis; peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu
LED; peralatan terapi fisik===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022067921
: 06/09/2022 14:37:56
:
: Putra Rizki Arisandi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL Bima No 14 Kel Kota Bambu Utara, Kec Palmerah, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11420
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DHetika
: 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

: DID2022067922
: 06/09/2022 14:38:46
:
: CV ASFARINA KARYA UTAMA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jati Kulon No. 456 RT.003 RW.004, Kelurahan Jati Kulon, Kecamatan Jati,
Kabupaten Kudus - Jawa Tengah , Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59347
: 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
: ASFARINA KARYA UTAMA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hitam, Hijau, Ungu
: 16
: ===Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Barangbarang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur, kalender, katalog; Buku anak-anak; krayon; spidol dengan ujung bulu kempa
atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta; majalah dalam bidang fesyen, mainan
dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku kegiatan anak-anak; buku harian; map;
kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan hobi untuk membuat
kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon pemodelan; serbet kertas; buku catatan;
bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk permainan; pola untuk membuat
pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua barang di atas untuk anak-anak dan
berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Buku atau kertas pelajaran; Buku
panduan referensi; Modul (Buku); buku; buku agama; buku bergambar; buku cerita; buku doa; buku non-fiksi; buku pedoman
[buku penuntun]; buku pelajaran; buku pendidikan; buku referensi; buku tulis; isi ulang kalender; kalender; kalender berdiri;
kalender dicetak; kalender dinding; kalender meja; kalender saku; kalender sobek; kertas kalender; surat edaran agama===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022067924
: 06/09/2022 14:41:06
:
: Herlina

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lakarsantri No. 18 - A - Arah Driyorejo, RT 001 / RW 001, Kel. Lakarsantri. Kec.
Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NTHOYA BEAUTY By.linaali.skrtj + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, KUNING EMAS
: 3
: ===Bahan pengawet kulit (pengkilat); Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Kapas Pembersih; Kosmetik untuk spa;

740
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Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih pori-pori; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih botol bayi; Pembersih untuk badan; Pemutih ketiak; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap
interior; Pengkilap serba guna (semir ban); Pewangi badan (kosmetik); Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan;
Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan
pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan industri, yaitu komposisi berbasis pelarut untuk
pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan,
dan peralatan industri lainnya.; Semir sepatu; Semir sepatu bot; Serum untuk keperluan kosmetik; Tisu pembersih pradibasahi; amonia untuk keperluan pembersihan; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk
keperluan kosmetik; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih
diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; basma [pewarna kosmetik];
basma untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah 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; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; cairan pembersih; cairan
pembersih kaca depan; cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa
kamera; colognes, parfum dan kosmetik; eksfoliasi pembersih pori; 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; gel, powder, pembersih tangan dan
pencuci tangan; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih
kebersihan feminin; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik
dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik penyegar kulit;
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk penggunaan pribadi; 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 dan gel kosmetik untuk wajah, tangan
dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; 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 wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; larutan pembersih bioteknologi untuk
memecah bahan organik dan menghilangkan noda; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
pembersih non-obat; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan
untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih mineral; masker
pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah 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; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk sediaan pembersihan; mousses
[kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; palet
pengkilap bibir; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab wajah kosmetik;
pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; 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 kulit; pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih
tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim,
tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan,
pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif;
pengkilap bibir; pengkilap rambut; pensil kosmetik; pensil mata 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; pewangi bantal
beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pijat lilin untuk
keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk perawatan bibir
(kosmetik); racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun; sabunsabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kulit pelembab [kosmetik];
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan
kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan
kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk pembaruan 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 lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan
pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut;
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sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; 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 pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan
pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan
pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan
pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri
[kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahanbahan herbal; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
pewangi udara untuk mobil; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk pembersihan, perawatan
dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut;
sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; self-tanning lotion
[kosmetik]; semir boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan
krim; semir untuk furnitur dan lantai; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; sepatu hitam [semir sepatu]; serum kulit
(kosmetik); susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; tablet pembersih
gigi tiruan tanpa obat; 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 (wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau
bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu yang diresapi
dengan pembersih kulit; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wol baja diresapi untuk
pembersihan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022067925
: 06/09/2022 14:43:19
:
: AP Tech Corporation
: KF Building, 3-6, Shichinomiyacho 2-chome, Hyogo-ku, Kobe-shi,
Hyogo, 652-0831, Japan
: 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
: SOLUBAG
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 1
: ===desikan untuk menyerap kelembaban===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

540 Etiket

: DID2022067926
: 06/09/2022 14:44:06
:
: PT. Yasa Jamur Sriwijaya

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Melong Raya No. 2 RT. 003 RW. 027, Kel. Melong, Kec. Cimsel, Kota Cimahi,
Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Plantty
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 29
: ===Keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; Mentega almond; Mentega dari bawang putih; Mentega dari tanaman;
Sawo Mentega; Susu, keju, mentega dan produk susu lainnya, termasuk susu yang terbuat dari kelapa, kedelai, kambing,
domba, dan nasi; bahan pengganti margarin; bahan pengganti mentega; krim mentega; margarin; mentega; mentega apel;
mentega dengan bumbu; mentega kelapa; mentega madu; mentega putih; mentega susu; minyak mentega; olesan (spreads)
margarin dan lemak; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022067927
: 06/09/2022 14:44:47
:
: LAURENSIA HENWI HANUSIN, VINCENT HENWI HANUSIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Merbau No.7129-A-1263, RT.017/RW.005, Kel. 20 Ilir D. I, Kec. Ilir Timur I, Kota
Palembang, Sumatera Selatan
: 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
: DRINK TIME + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, putih
: 21
: ===Mangkok; Penjepit; Piring; Stick es krim; Wadah makanan dan minuman untuk kegunaan rumah tangga dan untuk
bepergian; alat pengepel; bak mandi bayi; baki untuk keperluan rumah tangga; baskom [wadah]; botol minuman; cangkir;
celengan, bukan dari logam; cetakan [peralatan dapur]; cetakan es batu; cetakan kue; ember; gantungan baju pengeringan;
gelas minuman; kain pembersih [lap]; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, bukan dari logam; kotak makan siang;
kotak sabun; kubah penutup makanan terisolasi; rak handuk [perlengkapan kamar mandi]; rak pengeringan baju; saringan
[peralatan rumah tangga]; sedotan untuk minum; sendok es krim; sikat cuci; sikat gigi; sisir; stoples penyimpanan; sumpit;
tempat sampah; termos minum; tusuk gigi; tusuk sate memasak; wadah sabun; wadah terisolasi termal untuk makanan;
wadah terisolasi termal untuk minuman; wadah untuk keperluan rumah tangga atau dapur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022067928
: 06/09/2022 14:45:41
:
: Sjukur Purwatan

540 Etiket

: Duta Harapan Indah VV /A-8 Rt/Rw.008/002
Kel. Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, 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
: KAM
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau tosca
: 9
: ===Alat Meteran dan alat Pengontrol; Catu daya AC / DC; Catu daya tegangan rendah; Kontaktor daya; catu daya elektronik;
catu daya listrik; catu daya listrik selain generator; meter ampere-jam; panel listrik; penguji daya listrik; sakelar listrik; sakelar
pemutus listrik, sekering, atau pemutus sirkuit yang digunakan untuk mengontrol, melindungi, dan mengisolasi peralatan listrik;
sekering; voltmeter===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022067929
: 06/09/2022 14:45:55
:
: PT Dompet Anak Bangsa

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 & 7, Jl. Iskandarsyah II No. 2,
Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: 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
: GoPayPinjam + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, dan Biru
: 9
:
===Aplikasi perangkat lunak computer yang dapat diunduh, yang dipasang di ponsel dan/atau komputer, digunakan untuk

740
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memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain untuk pengguna; Dompet
elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran; Dompet elektronik yang dapat diunduh; Perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan layanan pinjaman; Perangkat lunak seluler yang dapat
diunduh; Platform digital; Program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yang dipasang di ponsel atau komputer,
digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain untuk
pengguna; Software penyimpanan database untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; alat untuk memproses pembayaran
elektronik; aplikasi komputer utuk mengolah pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi pembayaran
elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelian/ pembayaran; aplikasi perangkat
lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi yang
dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; pemindai barcode; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak
aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak untuk digunakan dalam
memungkinkan transfer dana secara elektronik ke dan dari orang lain; perangkat lunak untuk transaksi pembayaran;
perangkat lunak untuk transfer dana elektronik; 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 untuk mengambil, mengurus, dan menyimpan informasi kartu kredit dan kartu debit; piranti keras
dan piranti lunak komputer untuk memfasilitasi akses ke rekening pembayaran dengan tujuan komersil secara elektronik dan
nirkabel; piranti keras komputer, periferal komputer, dan piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran elektronik, transaksi
tunai elektronik, transfer dana elektronik, dan layanan pengiriman uang elektronik secara elektronik dan nirkabel; platform
berbasis website dan aplikasi; program komputer; publikasi elektronik, dapat diunduh===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022067930
: 06/09/2022 14:46:13
:
: YUNIATI SASTERA KUSUMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Margorejo Indah C-503, RT.003 RW.008, Kel/Desa Margorejo, Kec. Wonocolo,
Kota Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Komplek Kebon Jeruk Megah Jl. Raya Perjuangan No. 11 C

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, hijau, hitam, putih, silver
: 3
: ===Sediaan tabir surya kosmetik; gel kosmetik; gel pelembab kulit [kosmetik]; kosmetik; krim tabir surya; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022067931
: 06/09/2022 14:47:10
:
: PT. SIDOGIRI MITRA UTAMA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Sidogiri-Kraton , Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, 67151
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KIOS-HAMDALAH-Tempat belanja yang baik + Logo
: Harmoni dalam Muamalah

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih, Hijau
: 35
: ===TOKO SERBA ADA; minimarket; toko; toko swalayan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022067932
: 06/09/2022 14:48:23
:
: PT Dompet Anak Bangsa

540 Etiket

540 Etiket

: Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 & 7, Jl. Iskandarsyah II No. 2,
Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 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
: GoPayPinjam + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, dan Biru
: 36
: ===Administrasi urusan keuangan; Jasa Pembiayaan Keuangan; Jasa layanan simpan pinjam, agregator, kredit simpan
pinjam, jasa pinjaman lunak.; Jasa manajemen keuangan; Jasa pembayaran elektronik yang dilakukan melalui jaringan
komunikasi global; Jasa pinjaman peer to peer atau pinjaman online berbasis teknologi; Jasa-jasa blockchain solution/fintech
dalam bidang keuangan; Jasa-jasa keuangan serta pelaporan keuangan terkait, secara online maupun offline
jasa pinjaman lunak; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk
perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Konsinyasi pengumpulan pembayaran untuk barang dan jasa; 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 konsultasi
yang berkaitan dengan layanan pinjaman; Layanan penagihan pembayaran; Layanan pinjaman; Layanan terintegrasi untuk
dompet elektronik bergerak dan pembayaran bergerak; Layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi
global; Penyediaan Informasi di bidang Pembiayaan melalui Dompet Elektronik; Penyediaan informasi mengenai jasa
pinjaman efek/surat berharga; Penyediaan jaminan untuk pinjaman; Penyediaan layanan antara lain keuangan, penilaian,
asuransi, pinjaman, dan urusan moneter; Penyediaan pinjaman konsumen; Transaksi pembayaran elektronik dengan
memindai kode QR atau kode batang (Barcode); Transfer dana untuk pembelian barang melalui jaringan komunikasi
elektronik; analisa keuangan; analisis, penilaian dan proyeksi risiko pasar keuangan dan investasi; asuransi, urusan
keuangan, urusan moneter, dan urusan real estat; informasi keuangan disediakan secara online dari basis data komputer atau
Internet; informasi keuangan yang disediakan dengan cara elektronik; jasa dompet elektronik; jasa informasi keuangan; jasa
informasi, nasehat dan konsultasi dalam bidang keuangan, peminjaman, dan pembayaran.; jasa investasi keuangan; jasa
keuangan; jasa keuangan dalam bentuk jasa pemrosesan tagihan dan pembayaran; jasa keuangan disediakan dengan cara
elektronik; jasa keuangan disediakan melalui Internet dan melalui telepon; jasa keuangan terkomputerisasi; jasa keuangan
yang berkaitan dengan pinjaman; jasa keuangan yang berkaitan dengan pra-pembayaran untuk barang dan jasa; jasa
keuangan, yaitu, menyediakan transfer dana elektronik melalui jaringan komputer; jasa konsultasi, advis dan informasi yang
berkaitan dengan keuangan; jasa manajemen keuangan disediakan melalui Internet; jasa pemindahan dana melalui jaringan
komunikasi elektronik; jasa pemindahan dana untuk pembelian barang, melalui jaringan komunikasi elektronik; jasa penyedia
informasi mengenai teknologi keuangan (finacial technology) melalui portal situs web; jasa penyediaan informasi di bidang
investasi dan keuangan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; jasa penyediaan transaksi keuangan yang
aman; jasa pinjaman [pembiayaan]; jasa pinjaman berulang-ulang (revolving loan); jasa pinjaman dengan jaminan; jasa
pinjaman keuangan; jasa pinjaman lunak; jasa transaksi keuangan online; jasa transaksi keuangan, yaitu, penyediaan
transaksi komersial yang aman dan pilihan pembayaran; jasa-jasa keuangan melalui jaringan komunikasi global; jasa-jasa
keuangan, yaitu layanan pinjaman peer-to-peer (p2p lending); jasa-jasa keuangan, yaitu pinjaman secara online; jasa-jasa
pinjam-meminjam; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman; konsultasi pinjaman keuangan; layanan broker
terkait dengan pinjaman hipotek; layanan keuangan yang disediakan melalui Internet; layanan keuangan, yaitu, menyediakan,
memproses, memverifikasi dan mengotentikasi pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dan transaksi
pembayaran tagihan dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; layanan kredit dan pinjaman;
layanan pembayaran elektronik; layanan pembayaran elektronik yang melibatkan pemrosesan elektronik dan pengiriman data
pembayaran tagihan berikutnya; layanan pembayaran tagihan elektronik; layanan pembayaran tagihan online; layanan
pembayaran tagihan yang disediakan melalui situs web; layanan pembayaran yang disediakan melalui alat dan perangkat
telekomunikasi nirkabel; layanan pembiayaan dan pinjaman; layanan pemrosesan pembayaran; layanan penutupan untuk
pinjaman hipotek, yaitu, mempersiapkan dan mengatur dokumen penutupan pinjaman; layanan perbankan yang berkaitan
dengan penerimaan pembayaran cicilan interval tetap; manajemen keuangan; melakukan transaksi keuangan secara online;
melakukan urusan keuangan online; memberikan informasi keuangan secara online; memberikan pinjaman dengan jaminan;
memberikan pinjaman sementara; membiayai pinjaman untuk sistem keamanan dan pengawasan; membiayai, mengatur dan
mengamankan pinjaman untuk orang lain; memeriksa pemrosesan dan layanan pembayaran tagihan; memfasilitasi pinjaman
antara peminjam dan investor; memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi
elektronik; mendistribusikan pembayaran pinjaman kepada pemegang catatan melalui jaringan komputer global dalam bentuk
pemrosesan elektronik; mengatur pinjaman; mengatur pinjaman dan layanan peminjaman; menyediakan fasilitas pinjaman
dan kredit; menyediakan informasi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan moneter; menyediakan layanan pembayaran
pinjaman; menyediakan layanan pinjaman keuangan untuk pihak ketiga; pembiayaan pembelian; pembiayaan pembelian
konsumen; pembiayaan pinjaman; pembiayaan pinjaman dengan jaminan; pemrosesan elektronik pembayaran elektronik
melalui jaringan komputer global; pemrosesan pembayaran elektronik; pemrosesan pembayaran elektronik melalui jasa
dompet elektronik; pemrosesan pembayaran tagihan elektronik; pemrosesan transaksi keuangan; pemrosesan transaksi
keuangan secara daring melalui database komputer atau melalui jaringan informasi global atau melalui telekomunikasi atau
perangkat seluler atau pada titik penjualan; pemrosesan transaksi pembayaran; pemrosesan transaksi pembayaran melalui
Internet; penerimaan pembayaran tagihan; pengadaan pinjaman; penyediaan informasi mengenai pinjaman dan diskon
tagihan; penyediaan kredit modal kerja dan pinjaman dalam segala jenis; penyediaan pinjaman oleh serikat kredit; penyediaan
situs web yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; pinjaman
[pembiayaan] dan diskon tagihan; pinjaman angsuran; pinjaman dengan bayaran angsuran; pinjaman dengan jaminan;
pinjaman komersial; pinjaman online; pinjaman sewa-beli; pinjaman tanpa jaminan dan dengan jaminan; pinjaman terhadap
sekuritas; saran pinjaman; transaksi keuangan dan moneter; transfer dana elektronik dan layanan pembayaran; transfer
elektronik mata uang virtual untuk digunakan oleh anggota komunitas online melalui jaringan komputer global; urusan
keuangan dan moneter===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022067933
: 06/09/2022 14:52:45
:
: AP Tech Corporation

Alamat Pemohon

: KF Building, 3-6, Shichinomiyacho 2-chome, Hyogo-ku, Kobe-shi,
Hyogo, 652-0831, Japan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 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
: FreshOne
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 1
: ===bahan kimia untuk menyerap oksigen===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022067934
: 06/09/2022 14:53:14
:
: PT Surya Citra Televisi

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SCTV Tower - Senayan City Lt. 16, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, 10270
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BESTIE BERITA SELEBRITI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Merah Muda, Putih, Silver, Hitam
: 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; Hiburan dalam bentuk serial televisi animasi dan penampilan
langsung; 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 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, 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 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
taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan
dan film televisi; 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
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kuda; Layanan taman bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Memberikan informasi
terkait rekreasi; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin;
Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi;
Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan
dengan tema; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan di alam taman air dan pusat
hiburan; informasi tentang kegiatan rekreasi; jasa hiburan wisata dalam air; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang
disediakan oleh galeri seni; layanan kamp rekreasi; layanan liburan dan rekreasi; layanan rekreasi; layanan taman hiburan;
melakukan acara hiburan; melakukan kegiatan hiburan; mengatur acara hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan,
olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air
dengan diving dan snorkeling; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi;
menyediakan fasilitas taman hiburan; menyediakan layanan taman air; menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi;
menyediakan wahana zip line untuk tujuan rekreasi; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; pelaksanaan pameran,
peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan
pertunjukan; penyediaan pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan taman bermain anakanak di stasiun layanan; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; produksi hiburan audio; produksi
hiburan langsung; produksi pertunjukan taman hiburan; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan 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 pelatihan secara online; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan
dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan
sistemsistem 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.; 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; Pendidikan menyelam; Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan),
sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri
KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan
bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi;
melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus
pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang
berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan konferensi
pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur kursus pelatihan; mengatur
kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya profesional dan kursus
pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus
pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan seminar pelatihan online;
menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan (training) atlet sepatu roda;
pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis; 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, 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 forum
pendidikan secara langsung; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program
internet; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum,
didistribusikan melalui berbagai platform di berbagai bentuk media transmisi; 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
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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; 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 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
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 pendidikan yaitu menyediakan publikasi online di bidang konten media sosial; Layanan penerbitan elektronik, kelas
pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan produksi dan
penerbitan hiburan multimedia; 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 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 informasi hiburan
tentang program televisi yang sedang berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan informasi hiburan termasuk
teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar fotografi dan informasi audio visual, melalui internet dan jaringan
komunikasi lainnya; 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; Penerbitan elektronik online mengenai konten media sosial; Penyediaan berita
dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan nirkabel; Penyediaan jasa hiburan radio
dan 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 dan pasca produksi konten
hiburan multimedia; Produksi hiburan dalam bentuk seri televisi; 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 pendidikan; 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; acara talkshow (hiburan); 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; 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 melalui siaran televisi nirkabel; hiburan oleh televisi
Protokol Internet; 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 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
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 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 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
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menyediakan digital collectible yang tidak dapat diunduh online yaitu animasi dan video untuk digunakan dalam lingkungan
digital untuk tujuan hiburan; jasa hiburan yaitu menyediakan digital collectible yang tidak dapat diunduh online yaitu foto untuk
digunakan dalam lingkungan digital untuk tujuan hiburan; jasa hiburan yaitu menyediakan digital collectible yang tidak dapat
diunduh online yaitu gambar untuk digunakan dalam lingkungan digital untuk tujuan hiburan; jasa hiburan yaitu menyediakan
digital collectible yang tidak dapat diunduh online yaitu seni untuk digunakan dalam lingkungan digital untuk tujuan hiburan;
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 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,
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 penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; 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; layanan amal, yaitu,
menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan hiburan berupa layanan
pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca produksi konten hiburan multimedia; 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 menjadi penyediaan
televisi untuk orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan
online; layanan hiburan televisi; layanan hiburan yaitu penyediaan film bersambung yang menampilkan cerita fantasi dan
karakter fantasi yang ditonton melalui suatu layar lebar televisi satelit alat elektronik portabel atau Internet; layanan hiburan
yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik, permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan produksi konten
web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten
hiburan; layanan produksi perangkat lunak hiburan multimedia; layanan produksi video musik; 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, daftar, dan berita mengenai
pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web; memberikan peringkat usia untuk konten televisi, film, musik, video dan
video game; 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 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 film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan
klip video dan konten digital multimedia lainnya yang tidak dapat diunduh online; 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 dan media digital yang tidak dapat
diunduh; menyediakan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand;
menyediakan musik digital dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan komputer global; menyediakan musik
digital yang tidak dapat diunduh dari Internet; menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pertunjukan
teater, musik, televisi, radio dan sinematik; 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; 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 buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku,
majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang
berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan musik secara
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; 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 hiburan film, televisi
dan video musik melalui situs web interaktif; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik
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melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi hiburan yang
berhubungan dengan suatu karakter animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs web; 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 musik digital (yang tidak dapat diunduh) untuk Internet atau
telepon genggam; 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; penyewaan dan sewa-guna gambar bergerak,
instrumen musik, perangkat televisi; 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; 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 penyuntingan 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; produksi film rekaman video
dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau
publisitas; 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 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 televisi di bidang mode untuk tujuan hiburan; 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; publikasi eBook dan buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan; publikasi materi multimedia online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan,
musik, dan publikasi elektronik; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022067935
: 06/09/2022 14:53:59
:
: PT ASURANSI KREDIT INDONESIA

540 Etiket

: Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 8, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan
Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10610
: Tubagus Muhammad Irham S.T.,
: PT. Legal 101 International, DBS Bank Tower 28th Floor, Ciputra World One, Jl. Prof.
Dr. Satrio Kav. 3-5, Setiabudi, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ASKRINDO ACADEMY + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, Biru, Oranye, Kuning
: 41
: ===Jasa Pendidikan; layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik
dan kejuruan; melakukan acara pendidikan; melakukan kursus pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; pendidikan lebih lanjut; pendidikan yang lebih tinggi;
pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penyelenggaraan seminar pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022067936
: 06/09/2022 14:54:32
:
: Dodoy Paridah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kramat No.18 RT.004 RW.009 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta
Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10320
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Dapur Teteh
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Ungu, Biru, Hitam
: 43

740

540 Etiket

Halaman 132 dari 696

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Kedai yang menyediakan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022067937
: 06/09/2022 14:55:04
:
: CV ASFARINA KARYA UTAMA

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jati Kulon No. 456 RT.003 RW.004, Kelurahan Jati Kulon, Kecamatan Jati,
Kabupaten Kudus - Jawa Tengah, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59347
: 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
: ASFARINA KARYA UTAMA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hitam, Hijau, Ungu
: 40
: ===Pencetakan gambar digital secara online ke kertas fotografi, buku fotografi atau merchandise; Percetakan bahan
periklanan; Percetakan brosur periklanan untuk pihak lain; Percetakan sesuai pesanan nama dan logo perusahaan untuk
tujuan promosi dan periklanan pada barang-barang untuk pihak lain; cetak offset; desain cetak untuk orang lain; jasa cetak
offset; jasa percetakan; jasa percetakan alat tulis; jasa percetakan dan perencanaan vinil; jasa percetakan seni rupa; layanan
cetak foto digital; layanan pencetakan dye-sublimation; layanan pencetakan inkjet; mencetak pada tekstil dan kain; mencetak
pesan pada kaos; mencetak pesan tentang mengenakan pakaian dan mug; pencetakan brosur iklan untuk orang lain;
pencetakan buku; pencetakan buku dan dokumen lainnya sesuai permintaan digital; pencetakan digital; pencetakan dokumen
dari media digital; pencetakan foto; pencetakan gambar dan foto yang disimpan secara digital; pencetakan gambar foto dari
media digital; pencetakan gambar pada objek; pencetakan kustom kaos dengan desain dekoratif; pencetakan masalah
periklanan; pencetakan pola pada tekstil; pencetakan potret; pencetakan transfer; pencetakan, pencetakan litograf, sablon dan
digital printing; percetakan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022067938
: 06/09/2022 14:55:09
:
: Dessy Ratna Medisya

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Tanah Baru Gg. Amad No. 48 Rt01 Rw05, Tanah Baru,Beji,Depok, Kota
Depok, Jawa Barat, 16420
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mayra
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, hitam
: 30
: ===Kue Nastar Keju; Kue kering (pastri); Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Makanan dengan bahan dasar terigu;
makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan
dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Stik Keju; kue cinnamon; kue kering; kue kering berbasis
bawang dayak; kue kering berbentuk kerang; kue kering kastengel; kue nastar; kue putri salju; kue, biskuit, kue kering; spiced
cookies (kue kering)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: JID2022067939
: 06/09/2022 14:56:41
:
: PB. JIU JITSU INDONESIA 1955

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Sekretariat Negara Blok D No. 8 Cidodol, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta
: Marta Yudha Syahwalul S.H.
: Jl. Makom Raya No. 54 Jatikramat Kota Bekasi

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Logo JIU JITSU INDONESIA
:

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; Jingga;
: 41
: ===Instruksi jiu-jitsu Brasil; Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Pelatihan; Penyelenggara
Kompetisi olahraga; jasa pelatihan beladiri; komunitas di bidang olahraga dan hiburan; layanan hiburan dalam sifat kontes jiujitsu Brasil; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi
pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan;
mengatur kompetisi olahraga; menyediakan seminar pelatihan online; organisasi pelatihan; pembinaan [pelatihan];
pengaturan, pengadaan, dan penyelenggaraan seminar-seminar; penyelenggaraan kursus pendidikan===
: JID2022067941
: 06/09/2022 14:57:57
:
: DESTYAN RAKHMI ANDRIANSYAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kutabanjarnegara RT 03 RW 03, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, Kabupaten
Banjarnegara, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bubur Ayam Om Aan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye, Coklat, Kuning, Hitam, Abu-abu, Putih
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kedai; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan kedai
makan; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan
makanan dan minuman)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022067942
: 06/09/2022 15:00:31
:
: ELSON DWIKURNIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Danau Agung 8 Blok E3 / 19A, RT. 003, RW. 016, Kelurahan Sunter Agung,
Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: STYLESONN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam #000000 dan Putih #ffffff
: 41
: ===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.; Produksi multimedia; Publikasi dengan media elektronik; jasa-jasa
produksi media digital dan interaktip, ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi video dan audio; layanan
penerbitan video digital, audio dan multimedia; penerbitan buku secara multimedia; penerbitan jurnal secara multimedia;
penerbitan majalah secara multimedia; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik;
penerbitan multimedia dari barang cetakan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin,
tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia publikasi elektronik; penerbitan
multimedia yang berkaitan dengan game; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan perangkat lunak; penerbitan musik
secara multimedia; penerbitan surat kabar multimedia; publikasi materi multimedia online yang berkaitan dengan buku,
majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; publikasi materi multimedia secara online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022067943
: 06/09/2022 15:00:32
:
: PT Dompet Anak Bangsa

540 Etiket

: Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 & 7, Jl. Iskandarsyah II No. 2,
Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Halaman 134 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 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 Lukisan
: Logo GoPayPinjam 3D
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Putih
: 9
: ===Aplikasi perangkat lunak computer yang dapat diunduh, yang dipasang di ponsel dan/atau komputer, digunakan untuk
memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain untuk pengguna; Dompet
elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran; Dompet elektronik yang dapat diunduh; Perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan layanan pinjaman; Perangkat lunak seluler yang dapat
diunduh; Platform digital; Program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yang dipasang di ponsel atau komputer,
digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain untuk
pengguna; Software penyimpanan database untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; alat untuk memproses pembayaran
elektronik; aplikasi komputer utuk mengolah pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi pembayaran
elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelian/ pembayaran; aplikasi perangkat
lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi yang
dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; pemindai barcode; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak
aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak untuk digunakan dalam
memungkinkan transfer dana secara elektronik ke dan dari orang lain; perangkat lunak untuk transaksi pembayaran;
perangkat lunak untuk transfer dana elektronik; 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 untuk mengambil, mengurus, dan menyimpan informasi kartu kredit dan kartu debit; piranti keras
dan piranti lunak komputer untuk memfasilitasi akses ke rekening pembayaran dengan tujuan komersil secara elektronik dan
nirkabel; piranti keras komputer, periferal komputer, dan piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran elektronik, transaksi
tunai elektronik, transfer dana elektronik, dan layanan pengiriman uang elektronik secara elektronik dan nirkabel; platform
berbasis website dan aplikasi; program komputer; publikasi elektronik, dapat diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022067944
: 06/09/2022 15:00:57
:
: LAURENSIA HENWI HANUSIN, VINCENT HENWI HANUSIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Merbau No.7129-A-1263, RT.017/RW.005, Kel. 20 Ilir D. I, Kec. Ilir Timur I, Kota
Palembang, Sumatera Selatan
: 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
: TJP SIMBOL PRODUKNYA WONG KITO PT. TIMUR JAYA PLASINDO + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, merah, hijau, jingga
: 35
: ===Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa perdagangan; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa toko
eceran; Jasa toko eceran secara online; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk
penggunaan rumah tangga; MINI MARKET; agen penjualan barang baik eceran maupun grosir; belanja online; jasa
pemasaran; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa promosi dan pemasaran secara online; perdagangan
online; supermarket; supplier; toko; toko grosir; toko online; toko swalayan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022067945
: 06/09/2022 15:01:26
:
: PT HASIL ALBIZIA NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.RAYA SOLO - PURWODADI KM.7 Desa Wonorejo, Kabupaten Karanganyar,
Jawa Tengah, 57188
: Davin Suhartono S.T.,
: Jalan Melati Indah Raya No. 34 Rt.003 Rw.014

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: AXOR + LUKISAN

540 Etiket

Halaman 135 dari 696

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT
: 19
: ===Melamin triplek untuk bangunan; kayu lapis; kayu lapis dari partikel kayu; lantai parket dari kayu; papan kayu; papan kayu
lapis; papan lantai kayu; papan lantai parket; papan triplek; triplek===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022067947
: 06/09/2022 15:05:01
:
: DRS. SYAMSUDIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. PREPET RT. 006 RW. 004 KEL. PEGADUNGAN KEC. KALI DERES, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, PUTIH, HIJAU, KUNING, COKLAT
: 32
: ===Air mineral; Air mineral dengan ozon; Jus sari buah-buahan; Konsentrat jus buah; Konsentrat untuk membuat jus buah;
Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah,
minuman energi dan minuman olahraga; air mineral aerasi; air mineral berkarbonasi; air mineral dengan rasa; jus; jus buah;
minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang mengandung susu;
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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022067996
: 06/09/2022 16:16:56
:
: ELLIN MUNTHE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MELANTHON NO. 42, KEL. PASAR DOLOKSANGGUL, Kabupaten Humbang
Hasundutan, Sumatera Utara, 22457
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JE'LOVA MINI MARKET
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 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;
PASAR SWALAYAN; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store
yang berkaitan dengan makanan dan minuman; minimarket; toko swalayan===

740

Halaman 136 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022068038
: 06/09/2022 17:14:37
:
: Nurbani Yulivia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Curug Mekar Rt.002/04 No. 5, kel. Curug Mekar kec. Bogor Barat, Kota Bogor,
Jawa Barat, 16113
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Azmee Kitchen
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, kuning emas
: 29
: ===Pempek; pempek adaan; pempek ikan; pempek model===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022068154
: 07/09/2022 08:32:17
:
: RUDI RIDWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KEBON JAYANTI 006/005 KELURAHAN KEBON JAYANTI KECAMATAN
KIARACONDONG KOTA BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat, 40281
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UDI CUSTOM ROTARY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: didominasi warna kuning dan hitam
: 8
: ===Peralatan pembuatan tato; jarum tato===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022068155
: 07/09/2022 08:37:21
:
: Mochammad Rizal Ramli

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Genengan Rt.001 Rw.016 Desa Banjaragung Kecamatan Puri, Kabupaten
Mojokerto, Jawa Timur, 61363
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ZACCO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 25
: ===sepatu sandal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022068156
: 07/09/2022 08:40:08
:
: Umi Nurhayati

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Brangkal Rt 004 Rw 001 Desa Brangkal Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto,
Jawa Timur, 61361

Halaman 137 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Hayumi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: UNGU, PUTIH
: 25
: ===pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022068157
: 07/09/2022 08:43:19
:
: Mardhiyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Kasiyan Rt.008 Rw.002 Desa Domas Kecamatan Trowulan, Kabupaten
Mojokerto, Jawa Timur, 61362
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AIWAKU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, BIRU, HITAM
: 25
: ===pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022068158
: 07/09/2022 08:43:48
:
: Ari Dana Fauzan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Anggur, RT 002 RW 006, Kel/Desa : Jenang, Kecamatan : Majenang,
Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ashique
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru dan Orange
: 29
: ===Keripik tahu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022068159
: 07/09/2022 08:44:36
:
: PT. NIKKI SUPER TOBACCO INDONESIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. LINGKAR UTARA BACIN KM. 4 DESA BACIN, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JUST PLAY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: MERAH, SILVER
: 41

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 138 dari 696

510

Uraian Barang/Jasa

: ===hiburan dan penyajian pertunjukan hidup; layanan hiburan; layanan hiburan langsung; layanan hiburan musik; melakukan
acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan
budaya; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022068160
: 07/09/2022 08:45:25
:
: Rif'atul Khusniah

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Wates Rt 003 Rw 004 Desa Centong Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto,
Jawa Timur, 61372
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NaNiRa
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, PUTIH, HITAM
: 25
: ===pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022068161
: 07/09/2022 09:01:56
:
: PT. GARDA ENERGI NASIONAL INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKO MORA SOHO BOULEVARD KAHURIPAN NIRWANA KEL. SUMPUT- KEC.
SIDOARJO, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: savart dan lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 12
: ===Kendaraan Roda Tiga Listrik; Mesin dan motor listrik untuk sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda
empat; Sepeda listrik; kendaraan bermotor bertenaga listrik; kendaraan bertenaga listrik; kendaraan darat bertenaga listrik;
kendaraan listrik hibrida; kendaraan listrik ringan; lipat sepeda listrik; mesin listrik untuk sepeda roda dua; motor listrik untuk
kendaraan roda dua; motor, listrik, untuk kendaraan darat; sepeda motor listrik; skuter bertenaga listrik [kendaraan]; skuter
listrik menyeimbangkan diri; skuter listrik roda dua self-balancing; skuter listrik satu roda self-balancing===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022068162
: 07/09/2022 09:01:59
:
: SUWANDI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PETEMON SIDOMULYO 1/22, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60252
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KANJENG PRABU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 24
: ===Kain Batik; Kain tekstil; bahan tekstil; kain sarung batik; kain tekstil untuk pembuatan pakaian; kain untuk penggunaan
tekstil; label perekat tekstil; lapisan [tekstil]; lapisan tekstil untuk pakaian; lembaran [tekstil]; penutup furnitur dari tekstil;
permadani tekstil; taplak meja dari tekstil; tekstil; tekstil rumah tangga; tikar [alas gelas] dari tekstil; tirai tekstil atau plastik===

740

540 Etiket

Halaman 139 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022068163
: 07/09/2022 09:08:03
:
: Nur Rahman

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Genengan Rt. 002 Rw. 015 Desa Banjaragung Kecamatan Puri, Kabupaten
Mojokerto, Jawa Timur, 61363
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ALFIZFJAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 25
: ===Mukena; celana; pakaian, alas kaki, tutup kepala===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022068164
: 07/09/2022 09:09:26
:
: Martha Makalew

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Melati Wetan No. 13 Yogya, Baciro, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55225
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Djemari Reflexologi & Family Massage
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, merah
: 44
: ===Jasa pijat; jasa pemijatan; jasa terapi; layanan pijat kaki; pemicu titik pijat; pijat amatsu; pijat aromaterapi; pijat dan pijat
terapi Shiatsu; pijat jaringan dalam; pijat olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022068165
: 07/09/2022 09:11:30
:
: R. Isdjuniarto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Brenet Rt 002 Rw 003 Desa Watukenongo Kecamatan Pungging, Kabupaten
Mojokerto, Jawa Timur, 61382
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: iBeeL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, HIJAU, PUTIH
: 24
: ===Kain Batik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D222022068166
: 07/09/2022 09:14:12
:
: Prima Joharudin

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Jaranan No. 385 RT. 10, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta, Kabupaten Bantul,
DI Yogyakarta, 55198
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOOVINA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, 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.; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; 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; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
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; 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
untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai 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); Maker wajah (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); 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 (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan
(kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Ramuan kosmetik
untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); 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 kosmetik perawatan bibir; 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; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower);
Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan
kosmetik untuk perawatan rambut; 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 tabir surya
kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; 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); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan
kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek
untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; 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 wangi untuk keperluan kosmetik; 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); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; 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; 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 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); kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik;
kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus
kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; 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
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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 dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang
mengandung vitamin; 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 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 malam [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 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 tabir surya untuk
penggunaan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; 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 pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; 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 pelembab kulit [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 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 lembar untuk penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik;
masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; 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, 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; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk
menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik;
pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan
rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; 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, 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; 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]; 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 wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan
kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan
pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan
berjemur [kosmetik]; 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
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berjemur; 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 diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; 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
kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan matahari
[kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; 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-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; 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);
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah
matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan 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; 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; 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 kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk
keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik;
tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; 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

: D222022068167
: 07/09/2022 09:17:12
:
: Prima Joharudin

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jaranan No. 385 RT. 10, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta, Kabupaten Bantul,
DI Yogyakarta, 55198
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOOVINA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, Emas, Putih
: 5
: ===kolagen untuk keperluan medis; kolagen yang dapat dimakan; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen
minuman kolagen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

: DID2022068168
: 07/09/2022 09:19:21
:
: PT. Qhome Sukses Abadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Janti Ringroad Timur Nomor 96, RT. 006, RW 020, Banguntapan,
Kecamatan Banguntapan, Bantul, DI Yogyakarta , Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta,
55198
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

Halaman 143 dari 696

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Qhome Design hanya sebuah penamaan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih, biru tua, biru muda
: 35, 19, 21
: ===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;
Supermarket bahan bangunan; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa toko besi dan bahan
bangunan; layanan ritel disediakan oleh supermarket; supermarket; supermarket peralatan dan perlengkapan pertukangan;
toko eceran bahan bangunan===
===Lantai Kayu Buatan; bahan bangunan dari batu alam; batu akuarium dekoratif; batu alam; batu bata untuk lantai; lantai
batu komposit plastik; lantai kayu; lantai keramik; lantai olahraga dari kayu; lantai parket dari kayu; lantai ubin kayu;
lempengan batu alam; papan lantai kayu; pelapis batu [bahan bangunan]; penghiasan dan lantai kayu; ubin batu alam; ubin
dinding dari batu alam; ubin keramik untuk dinding, lantai, dan langit-langit; ubin keramik untuk lantai dan lapisan; ubin keramik
untuk lantai dan menghadap; ubin keramik untuk lantai dan penutup ubin; ubin lantai dari batu alam; ubin lantai keramik; ubin
lantai keramik mengkilap; ubin lantai yang terbuat dari campuran batu dan plastik===
===mozaik dari ubin gelas dan keramik, bukan untuk konstruksi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022068203
: 07/09/2022 09:56:49
:
: JAMES JESTRI SIHOMBING

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Nagasaribu I KEC. LINTONGNIHUTA, Kabupaten Humbang Hasundutan,
Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: M_18 Coffee
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKELAT TUA DAN HITAM
: 30
: ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; minuman

740

berbasis cokelat dengan susu; minuman berbasis kopi yang mengandung susu; minuman cokelat dengan susu; minuman
kakao dengan susu; minuman kopi dengan campuran susu; susu coklat.; Ekstrak kopi malt; Kakao dan kopi buatan; Kapsul
kopi terisi; Kerupuk kopi; Kopi Bubuk dalam kantong tetes; Kopi Instan disajikan dengan paket satuan; Kopi Latte; 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 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 teh berbahan dasar daun
kelor rasa kopi jahe; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Roti 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 Chicory; campuran kopi hitam dengan susu panas; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; es kopi; esensi
kopi; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kantong kopi, terisi; kapsul kopi ginseng,
terisi; kopi; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan;
kopi kantongan; kopi susu instan; kopi yang belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras,
tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; makanan penutup berbahan dasar kopi;

Halaman 144 dari 696

makanan penutup dengan rasa 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;; minumanminuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); pengganti kopi berbahan dasar
chicory; penyedap kopi; perasa kopi; permen rasa kopi.; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; produk-produk kopi;
sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaansediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; seduhan daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger);
teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022068617
: 08/09/2022 09:56:13
:
: dr. Fanda Bahtiar

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Tmn Giri Loka Blok J/16, Sekt. IV.5, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan
Serpong., Kota Tangerang Selatan, Banten
: Fachran Dirgantara Muhammad S.H.
: Jl. Veldrom No.61, RT. 011/RW.001, Kel. Jati, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FBC
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Hijau
: 3
: ===Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Deodorant stick; Krim leher; Losion pelindung sinar UV; Minyak, krim, losion, gel,
dan semprotan kosmetik; Pelembab Leher (kosmetik); Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun kosmetik; Serum leher (kosmetik);
Serum untuk keperluan kosmetik; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; deodoran;
deodoran tubuh; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel
pelembab [kosmetik]; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim malam
[kosmetik]; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; losion; losion kosmetik; losion pemutih kulit wajah;
lotion mata; lotion pelembab [kosmetik]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut;
masker kecantikan; parfum; pelembab bibir; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; sabun kosmetik; sabun mandi
dalam bentuk cair, padat atau gel; sampo dan kondisioner; sampo untuk rambut manusia; sediaan perawatan, perawatan dan
kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; serum kecantikan; tonik rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022068812
: 08/09/2022 14:49:48
:
: WINDA ERLINA, WINDA ERLINA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.LINGKAR SELATAN KARANG GENTENG PAGUTAN MATARAM LOMBOK NTB,
Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83117
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: My.Nastar16
: Nastas ku 16

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold
: 30
: ===Kue Nastar Keju; kue nastar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022068859
: 08/09/2022 15:41:51
:
: ARTHA

540 Etiket

540 Etiket

: TAMAN ROYAL 3, CLUSTER EDELWEISS. JL. EDELWEISS E9 NO 26,
CIPONDOH, KOTA TANGERANG, BANTEN 15141, Kota Tangerang, Banten, 15141
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: barlocaatha
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, kuning, putih
: 14
: ===kalung batik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022069073
: 09/09/2022 08:44:21
:
: AYU AZAHRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. CEMARA NO. 10 KP. RAWAKALONG, RT. 002/RW. 008, KEL. GROGOL, KEC.
LIMO, Kota Depok, Jawa Barat, 16512
: 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
: MEOVY + LOGO
: MEOVY = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Muda dan Abu-abu
: 25
: ===Pakaian anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; pakaian dalam anak-anak; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian untuk
anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069074
: 09/09/2022 08:45:57
:
: AYU AZAHRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. CEMARA NO. 10 KP. RAWAKALONG, RT. 002/RW. 008, KEL. GROGOL, KEC.
LIMO, Kota Depok, Jawa Barat, 16512
: 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
: BEBZA + LOGO
: BEBZA = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Jingga, Merah Muda, dan Ungu
: 25
: ===Pakaian jeans untuk anak; pakaian anak-anak; pakaian dalam anak-anak; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian untuk
anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022069075
: 09/09/2022 08:46:08
:
: Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Raya Jemursari No. 51-57 Surabaya Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Safety Goggles Myopi
:

591

Uraian Warna

: Kuning hitam

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

: 9
: ===Alat pelindung diri dari ancaman bahan biologis; aksesoris kacamata; alat dan instrumen keselamatan dan keamanan; alat
keselamatan diri; alat keselamatan kerja; alat pelindung diri (APD); kacamata pelindung; kacamata pelindung dari sinar
matahari; kacamata pintar; kacamata tahan debu; kacamata untuk perlindungan terhadap debu; lensa kacamata; peralatan
dan peralatan keselamatan dan menyelamatkan jiwa===
: DID2022069076
: 09/09/2022 08:49:30
:
: WILLYS TANSIR

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jelambar Baru VI No. 2A, RT.012/RW.007, Kel. Jelambar, 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
: FRITZY MAGIC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Bulu
mata buatan; Bulu mata rambut asli; Cologne bayi; Dispenser pengharum ruangan; Esens rambut; Eyeliner; Gel jerawat
(kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik); Highlighter; Kapas Pembersih; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik untuk
perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Krim creambath; Kuku buatan; Lotion jerawat; Masker wajah yang dipakai saat tidur;
Minyak bayi; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku;
Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih botol bayi; Pembersih make-up; Pembersih
mobil; Pembersih untuk mandi bayi; Pemutih ketiak; Pensil untuk bibir; Perona Pipi; Perona mata; Pewangi pakaian; Produk
perawatan rambut; Sabun Cuci Piring; Sabun jerawat; Scrub bibir; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan mandi; Sediaan
pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan
binatu; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik);
Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semprotan pelembab wajah; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat;
Serum rambut; Tanah liat (kosmetik); Tisu basah; Tisu basah bayi; Toner; Vitamin rambut; Wax polishing (malam pemoles);
astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; balsam non-medis untuk rambut; batu apung; bedak; bedak dengan warna yang
lebih gelap (Contour); bedak tabur; body lotion untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom mandi;
bronzer kulit; bubuk glitter kosmetik; bubuk pacar; cat kuku gel; cologne setelah bercukur; concealer [kosmetik]; cotton buds
untuk penggunaan pribadi; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); deodoran; deterjen; foundation; garam
mandi untuk keperluan kosmetik; gel pra-cukur; glitter kuku; kapas untuk keperluan kosmetik; kaus kaki yang sudah
dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kondisioner
kulit; kondisioner rambut; kosmetik dan make-up; krim kaki tanpa obat; krim pelurus rambut; krim pemutih kulit; krim pra-cukur;
krim ruam popok tanpa obat; krim tangan; krim tubuh; krim wajah; kutek kuku; lipstik; losion bayi; lotion kaki tanpa obat; lulur;
make-up [kosmetik]; make-up tubuh; maskara; maskara rambut; masker mata; masker pembersih untuk wajah; masker tubuh;
masker wajah; minyak pijat; minyak rambut; minyak tubuh; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mousses menjadi
alat bantu penata rambut; parfum; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk
keperluan industri; pasta gigi; patch jerawat kosmetik; pelembab bibir; pelembab kulit; pembersih jendela; pembersih kamar
mandi; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat;
pembersih untuk kuas kosmetik; pencerah kulit; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengharum ruangan; penghilang cat kuku;
pensil kosmetik; penyegar nafas; penyegar tubuh dengan cara disemprot; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata
palsu; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi rambut; pewarna rambut;
pomade rambut; produk pelindung matahari (kosmetik); produk wewangian; sabun cuci tangan; sabun kertas untuk
penggunaan pribadi; sabun mandi*; sabun wajah; sachet parfum; sampo; sampo mobil; sampo untuk bayi; sarung tangan pradibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub kaki; scrub wajah; sediaan bercukur dan bercukur;
sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan
kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan menghilangkan karat; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan untuk
kain; sediaan pemolesan; sediaan pemutih gigi; sediaan penghilang rambut; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan
kulit; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan setelah bercukur; sediaan tabir surya; sediaan untuk membersihkan gigi;
sediaan untuk mencuci buah dan sayuran; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut;
sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; semir mobil; semir
untuk furnitur dan lantai; semprotan linen beraroma; shampoo kering; stiker nail art; susu mandi; susu pembersih; tisu bayi
untuk keperluan kosmetik; toner kulit; tonik rambut; wax rambut; wewangian alami===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022069077
: 09/09/2022 08:51:02
:
: PT. Kokoh Inti Arebama Tbk

540 Etiket

: Graha Mobisel Lt. 3 Jl. Buncit Raya No. 139 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Kota
Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Halaman 147 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mitrabangun
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, hitam dan putih
: 35
: ===Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan
pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; toko eceran bahan bangunan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022069078
: 09/09/2022 08:53:10
:
: Moses Murdiyanto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gedung Hijau I No. 42 RT 001/ RW 013 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran
Lama, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: monkey baa dimsum + Lukisan/Gambar
: monkey baa dimsum = Merupakan Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning, Coklat dan Coklat Muda
: 43
: ===Jasa bar; Kantin; Kedai; Restoran; Tempat yang menghidangkan kudapan; kafe; katering makanan dan minuman;
restoran swalayan; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: J282022069079
: 09/09/2022 08:55:31
:
: NUGRAHA OKTOFELLY DEWAPUTU, S.T

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KEL. TUMBIHE, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, 96552
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UPTD BALAI PENGUJIAN MATERIAL JALAN DAN BANGUNAN PROVINSI GORONTALO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning,biru, putih dan hitam
: 42
: ===Pengujian, analisis dan evaluasi material; pengujian dan analisis material===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069080
: 09/09/2022 08:55:31
:
: HASSAN NUGROHO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. P.Jayakarta 141 B-28, JAKARTA PUSAT, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta
: Halim Wibisono S.E., M.M.
: Jalan Pembangunan I/27A Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HASSTON & SIMBOL
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Kuning, hitam, putih, abu-abu.

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 148 dari 696

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 12
: ===Bak gerobak; Dump gerobak; GEROBAK UNGKIT; Gerobak; Gerobak pasir; Gerobak sampah; Roda gerobak; STANG
GEROBAK; gerobak dorong; kendaraan untuk digunakan di darat; troli *; troli [gerobak seluler]===
: DID2022069081
: 09/09/2022 08:58:41
:
: Jesslyn Darlene

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kond. Taman Anggrek Twr 8-41A Kel. Tanjug Duren Selatan, Kec. Grogol
Petamburan, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CANDLYN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: pink, putih,coklat
: 20
: ===angka lilin; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari lilin; figur model [ornamen] terbuat dari lilin; karya seni yang
terbuat dari lilin; mobil model skala [ornamen] lilin; model [ornamen] dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; model
[ornamen] terbuat dari lilin; model skala [ornamen] lilin; ornamen [patung] terbuat dari lilin; ornamen dalam bentuk mini yang
terbuat dari lilin; patung kayu, lilin, plester atau plastik; patung lilin; patung-patung lilin; table centrepieces [ornamen] terbuat
dari lilin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022069082
: 09/09/2022 09:00:00
:
: PT. Kokoh Inti Arebama Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha Mobisel Lt. 3 Jl. Buncit Raya No. 139 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Kota
Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mitrabangun
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, hitam dan putih
: 37
: ===jasa bangunan dan konstruksi; konstruksi bangunan; konstruksi bangunan komersial; konstruksi dan renovasi
bangunan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022069083
: 09/09/2022 09:00:05
:
: Sri Mustikawati

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Raden Koyong , Kota Bogor, Jawa Barat, :
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NOORA SLIM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: UNGU DAN PUTIH
: 5
: ===Jamu pelangsing; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman pelangsing; Minuman untuk
digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; jamu-jamuan pelangsing
tubuh; kapsul pelangsing; obat-obatan pelangsing tubuh; pil pelangsing; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan
pelangsing untuk tujuan medis; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); teh pelangsing untuk
keperluan medis===

740

540 Etiket

Halaman 149 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022069084
: 09/09/2022 09:03:45
:
: Sarjono

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kajen RT 001 RW 001, Sambirejo, Mantingan, Ngawi, Jawa Timur, Kabupaten
Ngawi, Jawa Timur, 63260
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TRIFOT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Abu, Putih
: 5
: ===Formula obat herbal; Jamu herbal; Obat penambah nafsu makan; Ramuan herbal tradisional; ekstrak herbal obat; herbal
penggemuk badan; obat penggemuk badan; obat-obatan herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022069085
: 09/09/2022 09:03:51
:
: PT NALAR INDONESIA BARU

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: HOS COKROAMINOTO NO. 92, KELURAHAN MENTENG, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NALAR TV
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH DAN PUTIH
: 35
: ===strategi media sosial dan konsultasi pemasaran yang berfokus pada membantu klien untuk menciptakan dan memperluas
strategi produk dan merek mereka dengan membangun solusi pemasaran yang menarik secara viral===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022069086
: 09/09/2022 09:05:09
:
: Moses Murdiyanto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gedung Hijau I No. 42 RT 001/ RW 013 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran
Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MONKEY BAA BENTO + Lukisan/Gambar
: MONKEY BAA BENTO = Merupakan Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning, Coklat dan Coklat Muda
: 43
: ===Jasa bar; Kantin; Kedai; Restoran; Tempat yang menghidangkan kudapan; kafe; katering makanan dan minuman;
restoran swalayan; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022069088
: 09/09/2022 09:08:42
:
: SUSANA AKA SRI HANDAYANI

540 Etiket

: Mutiara Gading Timur Zona Belagio Blok M 1 No. 17, Kel. Mustikajaya, Kec.
Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17158

Halaman 150 dari 696

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
: SHINESKIN AESTHETIC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning
: 44
: ===Klinik kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022069089
: 09/09/2022 09:10:14
:
: Angga Ichsandi Tanjung

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ade Irma Suryani No. 54, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ORICTES NET
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Hitam Hijau
: 24
: ===Kain jaring; jaring perlindungan serangga; jaring perlindungan serangga untuk keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022069090
: 09/09/2022 09:10:21
:
: PT. MADANI GLOBAL CHEMICAL

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp Babakan Gasol , Desa/Kelurahan Limbangansari, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur,
Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 43211, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SUPRAMEC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069091
: 09/09/2022 09:10:31
:
: WILLYS TANSIR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jelambar Baru VI No. 2A, RT.012/RW.007, Kel. Jelambar, 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
: FRITZY MAGIC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 5

740

540 Etiket

Halaman 151 dari 696

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Busa tangan antibakteri; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Gel
pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Larutan pembersih dialisis untuk hemodialisis; Pembersih karpet dan
sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pembersih kulit medis antibakteri; Penghilang bau dengan pewangi (tidak termasuk
yang digunakan untuk keperluan industri, pribadi, hewan atau untuk bernapas dengan segar); Penyegar udara dan penghilang
bau di ruangan; Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring;
Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegaran ruangan; Sediaan-sediaan sanitasi yaitu pembersih luka anti bakteri;
Wangi-wangian pengharum ruangan; busa pembersih tangan untuk desinfektan; deodoran toilet; desinfektan sabun wangi; gel
pembersih tangan untuk desinfektan; kain pembersih diresapi dengan desinfektan untuk tujuan kebersihan; komposisi
penghilang bau ruangan; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; pembersih antibakteri; pembersih kamar mandi
desinfektan; pembersih mangkuk toilet desinfektan; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; penghilang bau di ruangan; penghilang bau ruangan semprotan; penyegar ruangan; pewangi
rumah tangga; pewangi sepatu; pewangi udara; pewangi untuk mobil; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan sayuran;
sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sediaan pembersih udara; sediaan pemurnian udara; sediaan
penghilang bau udara; sediaan penyegar udara (pewangi udara); sediaan sanitasi tangan; semprotan pembersih tangan untuk
desinfektan; semprotan pewangi udara; tisu pembersih===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022069092
: 09/09/2022 09:12:13
:
: PT. Kokoh Inti Arebama Tbk

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha Mobisel Lt. 3 Jl. Buncit Raya No. 139 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Kota
Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mitrabangun
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hitam dan putih
: 35
: ===Jasa penjualan batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu, bingkai, kertas
pelapis dinding; jasa toko besi dan bahan bangunan; toko eceran bahan bangunan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069093
: 09/09/2022 09:17:46
:
: PT Madani Global Chemical

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp Babakan Gasol, Desa/Kelurahan Limbangansari, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur,
Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 43211, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MATROZIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022069094
: 09/09/2022 09:18:42
:
: DINAR TRENADA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lingk. Tuban Rt. 005 - Rw. 002, Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kabupaten Pacitan,
Jawa Timur
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: muyu

540 Etiket

Halaman 152 dari 696

566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Deodorant stick; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan wajah; body lotion untuk keperluan kosmetik; gel
kecantikan; gel kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan sediaan perawatan
pribadi; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim kecantikan; krim kosmetik; krim kuku; krim malam; krim masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh; krim
untuk mandi; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan
wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up bedak; make-up tubuh; pensil make-up; sabun kosmetik; sabun mandi
dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun-sabun; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan
kuku; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan tubuh
tanpa obat; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik;
sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; toner untuk
keperluan kosmetik; toner wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022069095
: 09/09/2022 09:19:16
:
: YAYASAN JALAN KEBENARAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mall Artha Gading, Lt. 3, Jl. Boulevard Artha Gading Selatan No. 1, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: 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
: INSTITUT TEOLOGI DAN KEGURUAN INDONESIA (ITKI)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 41
: ===Pendidikan; layanan pendidikan dan pelatihan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069096
: 09/09/2022 09:20:08
:
: HASSAN NUGROHO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. P.Jayakarta 141 B-28, JAKARTA PUSAT, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta
: Halim Wibisono S.E., M.M.
: Jalan Pembangunan I/27A Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HASSTON & SIMBOL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, hitam, putih, abu-abu.
: 4
: ===Aditif bahan bakar non-kimia; Minyak pelumas sintetis; Oli mesin untuk sepeda motor; Oli mobil; Oli pelumas; aditif nonkimia untuk bahan bakar, pelumas dan gemuk; aditif non-kimia untuk minyak mesin; aditif non-kimia untuk oli motor; aditif,
non-kimia, untuk bahan bakar motor; bahan bakar; batu bara; batu bara muda; cairan pelumas mesin potong; cairan pemantik
rokok; flux oil untuk digunakan sebagai bahan dalam aspal; gas batubara; gas bumi cair untuk digunakan untuk keperluan
rumah tangga dan industri dan kendaraan bermotor; gas untuk pemanas api; gemuk untuk mesin; lilin untuk penerangan;
minyak biji kapas untuk keperluan industri; minyak jagung untuk keperluan industri; minyak jarak untuk keperluan industri;
minyak mesin; minyak mineral untuk keperluan industri, pertanian dan perdagangan umum; minyak rantai; minyak untuk cat;
minyak untuk pengawetan kulit; oli mesin; oli roda gigi; pelumas industri; pelumas non-mineral untuk keperluan industri, selain
untuk digunakan sebagai bahan bakar; pemantik api; serbuk batu bara (bahan bakar)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022069097
: 09/09/2022 09:21:05
:
: PT. Kokoh Inti Arebama Tbk

Alamat Pemohon

: Graha Mobisel Lt. 3 Jl. Buncit Raya No. 139 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Kota

740

540 Etiket

Halaman 153 dari 696

Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mitrabangun
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, hitam, putih
: 37
: ===Konstruksi bangunan; jasa bangunan dan konstruksi; konstruksi bangunan; konstruksi dan renovasi bangunan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022069098
: 09/09/2022 09:23:10
:
: PT. MADANI GLOBAL CHEMICAL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp Babakan Gasol , Desa/Kelurahan Limbangansari, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur,
Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 43211, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MADATOP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069099
: 09/09/2022 09:23:42
:
: YAYASAN JALAN KEBENARAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mall Artha Gading, Lt. 3, Jl. Boulevard Artha Gading Selatan No. 1, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
: 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
: INSTITUT TEOLOGI DAN KEGURUAN INDONESIA (ITKI)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 16
: ===buku pendidikan; materi pendidikan tercetak; materi pengajaran, pendidikan, dan pengajaran yang dicetak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069100
: 09/09/2022 09:26:03
:
: PT MADANI GLOBAL CHEMICAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp Babakan Gasol , Desa/Kelurahan Limbangansari, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur,
Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 43211, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MADAZEB
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Biru

740

540 Etiket

Halaman 154 dari 696

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura)===
: JID2022069101
: 09/09/2022 09:27:49
:
: YAYASAN JALAN KEBENARAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mall Artha Gading, Lt. 3, Jl. Boulevard Artha Gading Selatan No. 1, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
: 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
: INSTITUT TEOLOGI DAN KEGURUAN INDONESIA (ITKI)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 35
: ===administrasi program pertukaran budaya dan pendidikan; jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah pendidikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069102
: 09/09/2022 09:31:00
:
: PT. MADANI GLOBAL CHEMICAL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp Babakan Gasol , Desa/Kelurahan Limbangansari, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur,
Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 43211, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MAKONIL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022069103
: 09/09/2022 09:31:07
:
: YAYASAN JALAN KEBENARAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mall Artha Gading, Lt. 3, Jl. Boulevard Artha Gading Selatan No. 1, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
: 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
: INSTITUT TEOLOGI DAN KEGURUAN INDONESIA (ITKI)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 36
: ===Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang
industri Pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan bantuan keuangan untuk pendidikan; mengumpulkan dana untuk orang
lain untuk biaya pendidikan tersier; menyediakan beasiswa pendidikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: JID2022069104
: 09/09/2022 09:32:38
:
: STEFANUS HALIM

540 Etiket

Halaman 155 dari 696

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Madio Santoso Komlek Mados Prima No. A-70, Kel. Pulo Brayan Darat I, Kec.
Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera Utara, 20239
: 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
: BUKUKU
: Akronim dari kata Buku dan Aku

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 41
: ===penerbitan buku audio; penerbitan majalah dan buku dalam bentuk elektronik; publikasi buku; publikasi buku elektronik
online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022069105
: 09/09/2022 09:33:01
:
: Dwi Sartono

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Wirorejan Rt 23 Rw 04, Pilang, Masaran, Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALCHANNA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Biru
: 5
: ===Jamu herbal; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Obat herbal
kapsulan (extrac ikan gabus); Ramuan herbal tradisional; obat herbal; suplemen dan sediaan herbal; suplemen herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022069107
: 09/09/2022 09:36:16
:
: CV. ROYAL SURYA PRATAMA

540 Etiket

540 Etiket

: PURI MAS REGENCY Blok B 3-11, RT 008/RW 007, Kelurahan Gunung Anyar,
Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya , Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294
: Dr. Anner Mangatur Sianipar S.H., M.H., CTA.
: Firma Hukum Dr. ANNER MANGATUR SIANIPAR, S.H., M.H., CTA. & PARTNERS
(AMS Law Firm), Apartemen TAMANSARI PAPILIO, Tower A Lt. 23 Unit 05 (2305),
Jl. Jend. A. Yani No. 176-178 Kel. Gayungan, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa
Timur 60235

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Royal Eyelash Beauty Studio
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua dan Emas
: 44
: ===Klinik kecantikan; Layanan perawatan bulu mata palsu; Layanan sulam alis; Perawatan kecantikan; jasa perawatan muka;
jasa salon kecantikan; layanan ekstensi bulu mata; layanan pencelupan bulu mata; layanan pengeriting bulu mata; layanan
perawatan ekstensi bulu mata; layanan perawatan kecantikan terutama untuk bulu mata; layanan perming bulu mata; layanan
pewarnaan alis; layanan pewarnaan bulu mata; layanan salon kecantikan untuk manusia; layanan tato alis; layanan threading
alis; salon kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022069108
: 09/09/2022 09:37:14
:
: WIRA NURTANTO

Alamat Pemohon

: Jln. KH. Moch. Mansyur No.15-E/9, Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat

540 Etiket

Halaman 156 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Yanto Kharisno S.H.
: Pondok Pekayon Indah Blok BB45 No.10, Pekayon Jaya, Kota Bekasi 17148

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GuangLiang
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 11
: ===Alat memasak; Alat untuk mengeluarkan insektisida atau pengusir serangga; Aparatus dan instrumen, semua untuk
memberikan wewangian, memurnikan atau menyegarkan udara, yaitu: pembersih udara yang dioperasikan dengan listrik atau
baterai, dispenser untuk penyegar udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai, pengharum udara yang dioperasikan
dengan listrik atau baterai; Dispenser air; Dispenser pengharum listrik; Fitting lampu; Kipas angin; LAMPU HIAS; Lampu
perangkap serangga; Mesin lampu LED; Mesin pengering piring untuk restoran; Pembersih udara; Pemijat wajah; Pemijat
wajah listrik; Penahan kap lampu; Penyaring air limbah; Penyaring air minum; Regulator gas; Saringan air untuk keperluan
sanitasi; Saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.; Sterilisasi Peralatan Makan; alat penggoreng tanpa minyak (air
fryers); aparatur sterilisasi udara; bak cuci dapur; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bak mandi; bidet; bidet listrik
untuk keperluan rumah tangga; bola lampu; bola pelampung untuk tangki toilet; filter pengolahan air reverse osmosis;
humidifier; instalasi AC; instalasi kamar mandi; instalasi mandi mandi; kap lampu; keran air; keran bidet; kipas angin listrik;
kloset air; kompor; kulkas-freezer; lampu; lampu gantung; lampu helm; lampu kendaraan; lampu kuman; lampu lampu; lampu
untuk tenda; lantai saluran; mandi shower; mesin cuci (washer) sayuran; mesin pembuatan es krim; mesin pengering laundry;
oven microwave; pancuran air untuk mandi; pelampung closet; pelampung untuk tangki jamban; pemanas air; pemanas untuk
setrika pemanasan; pemanggang [alat memasak]; pemantik gas; pembuatan es mesin; penangkal pukulan air; pendinginan
instalasi dan freezer; pengering piring listrik; pengering tangan; perangkat anti-silau untuk kendaraan [lampu fitting]; perangkat
pewangi penghilang bau udara yang dioperasikan secara elektrik; perlengkapan lampu; perlengkapan pipa kamar mandi;
proyektor cahaya; roaster listrik; saringan wastafel; selang mandi; senter; sistem pencahayaan, yaitu modul LED (dioda
pemancar cahaya), catu daya dan kabel; steker lampu listrik; sterilisasi; sterilisasi listrik untuk keperluan rumah tangga; tenda
mandi untuk berkemah; toilet; unit AC; urinal portabel untuk kegiatan di luar ruangan [instalasi sanitasi]; urinal sebagai
perlengkapan sanitasi; wastafel dapur untuk penggunaan komersial; wastafel kamar mandi; wastafel untuk digunakan mencuci
tangan di ruang bedah; alat sterilisasi air; bak cuci untuk dapur, cucian dan kamar mandi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022069109
: 09/09/2022 09:38:18
:
: SUYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Villa Kapuk Mas Selatan III Blok D4 No. 20, RT/RW: 009/005, Kel. Kapuk Muara,
Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14440
: 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
: BOBEINI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===kosmetik; sediaan perawatan kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069110
: 09/09/2022 09:39:02
:
: HASSAN NUGROHO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. P.Jayakarta 141 B-28, JAKARTA PUSAT, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta
: Halim Wibisono S.E., M.M.
: Jalan Pembangunan I/27A Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HASSTON & SIMBOL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Kuning, hitam, putih, abu-abu.
: 3

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 157 dari 696

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Amplas besi; Amplas cat duco; Amplas kayu; Cairan atau zat untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan
pembersih kaca dan lampu kendaraan; Dispenser pengharum ruangan; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik;
Kain amplas dari pasir; Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Sabun Cuci
Piring; Sabun mandi; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; kain amplas; kertas amplas; sabun cuci; sabun cuci tangan;
sabun-sabun; sampo untuk kendaraan bermotor; sediaan penghilang lemak untuk tujuan pembersihan; sediaan-sediaan
untuk membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022069111
: 09/09/2022 09:39:20
:
: Chua Sui Hian alias Aman

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Berdikari I/5 RT 06/01, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna kuning atau turunannya
: 16
: ===Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Mika plastik untuk membungkus
makanan; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; Publikasi dan barang cetakan, yaitu kartu
dagang bola basket, kartu dagang, stiker, dekal, tato sementara yang dapat dipindahkan, perangko bertema bola basket, tiket
bertema bola basket, karton untuk menyimpan koleksi piringan perdagangan, papan tulis tempel dan penghapus papan tulis,
papan memorandum, penjepit papan untuk menulis, tatakan gelas dari kertas, kartu pos, alas piring dari kertas, tissue wajah,
kartu catatan, bantalan memo, bantalan catatan, pulpen, krayon, spidol penanda, karet gelang, pena dan pensil, kotak pena
dan pensil, pena dan tatakan untuk menulis, penyangga dokumen desktop, scrapbook, stempel karet, penggaris untuk
merancang, spanduk kertas dan bendera, binder dengan 3 cincin, folder alat tulis, buku catatan wirebound, buku catatan
portofolio, foto-foto berbingkai dan tidak berbingkai, litografi, cetakan seni, poster, kalender, stiker bumper, sampul buku,
penunjuk halaman buku, kertas pembungkus, buku kegiatan anak-anak, buku mewarnai anak-anak; bahan pengemasan dan
pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; film plastik pembungkus makanan untuk keperluan industri; film
plastik susut untuk pembungkus; kantong belanja dari plastik; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk
pembungkus; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk
kemasan; kantong plastik untuk pembungkus; kantong sampah plastik; kantong sandwich plastik; karet gelang [keperluan
kantor]; karet gelang untuk mengikat barang [keperluan kantor atau rumah tangga]; kertas pembungkus; kertas pembungkus
makanan; lapisan (plastik) untuk membungkus makanan; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan
dan barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; pembungkus kedap air; pembungkus plastik; ujung jari karet [keperluan
kantor]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D122022069112
: 09/09/2022 09:39:34
:
: RIVA FARIAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pramuka gg. Kayu Manis RT. 08 No. 87, Kel. Pemurus Luar, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, 70249
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KAYU MANIS 87
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Merah, dan Kuning
: 30
: ===seduhan herbal berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069113
: 09/09/2022 09:41:36
:
: CV. ROYAL SURYA PRATAMA

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: PURI MAS REGENCY Blok B3-11, RT 008/RW 007, Kelurahan Gunung Anyar,
Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60294

Halaman 158 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dr. Anner Mangatur Sianipar S.H., M.H., CTA.
: Firma Hukum Dr. ANNER MANGATUR SIANIPAR, S.H., M.H., CTA. & PARTNERS
(AMS Law Firm), Apartemen TAMANSARI PAPILIO, Tower A Lt. 23 Unit 05 (2305),
Jl. Jend. A. Yani No. 176-178 Kel. Gayungan, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa
Timur 60235

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Royal Rapha
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Muda dan Emas
: 3, 25
: ===Losion perawatan kulit; Produk perawatan kulit; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Susu untuk perawatan kulit; esens
perawatan kulit non-medis; gel kecantikan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan
kosmetik; gel-gel perawatan kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim pengurang bintik penuaan untuk
keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; lotion kecantikan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion tahan
usia untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak-minyak perawatan kulit; mousse
perawatan kulit; perekat untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan
perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik;
sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; serum
kecantikan; susu almond untuk keperluan kosmetik===
===Baju atasan crop; Baju hangat lengan panjang; Celana jeans; Celana pelindung 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 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); baju hamil; baju ketat; baju memancing; baju
pelindung; baju rajut; celana dalam wanita; celana kasual; celana khaki; celana kulit; celana tempur; celana untuk tunggang
kuda; chemisettes [bagian depan baju]; kaus [baju ketat]; kaus kaki baju pria; legging [celana panjang]; legging menjadi celana
panjang; pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022069114
: 09/09/2022 09:41:48
:
: KARIN NOVILDA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMP. WIRA KENCANA NO. 8 CILANGKAP, CIPAYUNG, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AMAN AJA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink, beige, hijau, jingga, biru dan kuning.
: 41
: ===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 pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan
presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa
penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast yang berkelanjutan; Layanan pendidikan yaitu
menyediakan publikasi online di bidang konten media sosial; Penerbitan elektronik online mengenai konten media sosial;
Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web; Penyediaan informasi, termasuk secara
online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; jasa hiburan berupa jasa produksi konten
hiburan multimedia; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi
nirkabel; jasa-jasa produksi media digital dan interaktip, ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi video dan
audio; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten hiburan dan live streaming video acara
hiburan; konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web; menyediakan klip video dan
konten digital multimedia lainnya yang tidak dapat diunduh online; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat
diunduh, termasuk musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyediakan konten
dan media digital yang tidak dapat diunduh; penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan; perekaman suara yang tersedia

540 Etiket
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melalui stream online; perekaman video yang tersedia melalui stream online; 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 podcast; produksi podcast video; produksi, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022069115
: 09/09/2022 09:41:52
:
: PT. Kokoh Inti Arebama Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha Mobisel Lt. 3 Jl. Buncit Raya No. 139 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Kota
Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: logo segi delapan menyerupai dinding dan atap rumah
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, biru, putih
: 35
: ===Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan
pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; toko eceran bahan bangunan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022069116
: 09/09/2022 09:42:12
:
: ROMANOV VLADISLAV

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Russia, Moscow, Shcherbakovskaya street, 58, 105187
: 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
: TOPSTRETCHING
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 41
: ===layanan instruksi olahraga; layanan klub kebugaran dan olahraga; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan
dengan olahraga; menyediakan fasilitas olahraga; pelatihan olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022069309
: 09/09/2022 14:09:39
:
: LIM BUI PAU

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Jelambar Utama IV No. 2B RT/RW. 001/008, Jelambar, Grogol Petamburan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Lexyndo Hakim S.H.,M.H.,M.Kn
: Jalan Jelambar Baru Raya No. 55 RT. 001 RW. 008, Jelambar, Grogol Petamburan,
Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GREATLIGHT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Baju Hangat; alas kaki; ikat pinggang [pakaian]; kaos; kemeja; pakaian; penutup kepala; sepatu; topi; Busana, yaitu
busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat
pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Celana jeans; Celana kerja; Celana korduroi; Celana panjang denim; Kaos
anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kemeja
(lengan pendek); Kemeja Hawaii; Pakaian; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian dalam;
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Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian training; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, tshirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jasjas, 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, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual
bertudung; Setelan pakaian main; T-shirt; T-shirt bordir; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt printing; T-shirt
sablon; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju rajut (pakaian); blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; celana
atletik; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana boxer; celana chinos; celana dalam [pakaian]; celana dinas;
celana formal; celana jas; celana jeans untuk anak; celana kargo; celana kasual; celana kulit; celana leging; celana olahraga;
celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana panjang; celana panjang [pakaian
kantor]; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang
untuk pria; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek denim; celana pendek
golf; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana pria; celana santai; celana untuk olahraga; celana untuk
wanita; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket jas; jas; jas [pakaian bisnis]; jas
[pakaian]; jas pria; kaos; kaos berkerah; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anakanak; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos singlet; kaos t shirt; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus
[pakaian]; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja berkerah; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kancing; kemeja kasual;
kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja polo; kemeja tenis; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk
jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; pakaian; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi [pakaian]; pakaian
berbahan denim; pakaian bisnis; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam dari
wol; pakaian dalam pria; pakaian dalam tenun; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita
(teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian jadi;
pakaian luar untuk pria; pakaian olahraga; pakaian pantai; pakaian renang; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang
untuk pria; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seragam; pakaian tenun; 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-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian
untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wol; pakaian, alas kaki, 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; rok [pakaian bisnis]; rok celana; sabuk pinggang [pakaian]; sepatu
formal; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; setelan celana untuk wanita; setelan
jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan pakaian formal wanita===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022069310
: 09/09/2022 14:11:53
:
: PT DEXA MEDICA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jend. Bambang Utoyo 138, Kota Palembang, Sumatera Selatan
: 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
: ODEXA
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 5
: ===obat-obatan; sediaan farmasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022069311
: 09/09/2022 14:13:59
:
: BAGUS SETIAWAN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: LOSARI SAWAHAN NO.52, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TIDAR MINYAK NUSANTARA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, ABU-ABU, KUNING DAN GOLD
: 5
: ===MINYAK ANGIN; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis; Minyak Rematik (Obat); Minyak
Telon; Minyak aromatik untuk keperluan kesehatan; Minyak eucalyptus; Minyak gosok; Minyak kayu putih; Minyak untuk
keperluan medis; Minyak-minyak yang mengandung obat; minyak angin aromaterapi; minyak obat; minyak pijat obat; minyak
terapi untuk kesehatan===

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022069312
: 09/09/2022 14:16:55
:
: AKBAR RAKHMADIANSYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. DANAU PANIAI UTARA C7 J24, RT. 07 RW. 09, KELURAHAN MADYOPURO
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65139
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GRADASI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH DAN HITAM
: 24
: ===kain shibori===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022069313
: 09/09/2022 14:17:48
:
: ANDRE HENDRAWAN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: MT Haryono No. 803 RT. 006 RW. 003, Kel. Candi, Kec. Candisari, Kota Semarang,
Jawa Tengah, 50257
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AUTO EXPRESS INDONESIA & Lukisan
: AUTO EXPRESS INDONESIA Merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Putih dan Hitam
: 39
: ===Jasa Ekspedisi barang / kurir; Layanan penanganan kargo, seperti penanganan bagasi penumpang dan mengatur
pengiriman bagasi; bongkar muat kargo; jasa pengiriman kargo; memberikan informasi terkait layanan pembongkaran kargo;
pemuatan kargo; penanganan kargo dan jasa pengiriman; penyewaan kontainer kargo; penyimpanan kargo sebelum
transportasi; penyimpanan kargo setelah transportasi; penyimpanan kontainer dan kargo; transportasi kargo===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022069314
: 09/09/2022 14:18:06
:
: Hansen Jap

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kapten Maulana Lubis No. 8-I, Kota Medan, Sumatera Utara, 20112
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Shamrock
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning emas
: 10
: ===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 gigi; Sarung tangan pelindung untuk tujuan
hewan; Sarung tangan pelindung untuk tujuan medis; Sarung tangan pemeriksaan untuk tujuan medis; Sarung tangan untuk
keperluan medis; sarung tangan bedah; sarung tangan bulu kuda untuk pijat; sarung tangan gigi bayi; sarung tangan karet
untuk keperluan gigi; sarung tangan karet untuk keperluan hewan; sarung tangan karet untuk tujuan bedah; sarung tangan
karet untuk tujuan medis; sarung tangan kompresi; sarung tangan pelindung untuk digunakan oleh orang yang bekerja di
kedokteran gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan hewan; sarung
tangan sekali pakai untuk tujuan bedah; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan medis; sarung tangan untuk keperluan gigi;
sarung tangan untuk keperluan hewan; sarung tangan untuk pemeriksaan medis; sarung tangan untuk pijat; sarung tangan

740

540 Etiket
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untuk tujuan medis===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022069315
: 09/09/2022 14:18:30
:
: 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
: THE COCOON
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 20
: ===Meja [Perabotan]; Meja [furnitur]; kasur; kursi; kursi [kursi]; lemari; lemari [perabot]; lemari besi; meja; sofa; tirai
(perabot)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022069316
: 09/09/2022 14:21:20
:
: H. ANDI AFANDI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Purwodadi I/84, RT.008 RW.004, Kel/Desa Jepara, Kec. Bubutan, Kota Surabaya,
Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Komplek Kebon Jeruk Megah Jl. Raya Perjuangan No. 11 C

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 25
: ===Selop; Sol sepatu; alas kaki; alas kaki bayi; sabuk; sandal; sandal bayi; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal
untuk pria; sandal untuk wanita; sepatu; sepatu bayi; sepatu bot *; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk pria; sepatu
bot untuk wanita; sepatu dan alas kaki; sepatu sandal; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; sol
alas kaki; sol sandal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022069317
: 09/09/2022 14:21:35
:
: PT. Clout Management and Hosting

540 Etiket

: Jl. Pantai Berawa Br. Tandeg, Tibubeneng, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali,
80361
: Ahmad Al Fauzi S.H
: AFS LAW Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Beings Of Leisure
: Suatu penamaan merek

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih
: 36
: ===investasi properti dan layanan manajemen; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan
bangunan; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan tanah; 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 aset properti; jasa pendanaan modal ventura; manajemen investasi
keuangan; manajemen keuangan proyek bangunan; manajemen keuangan proyek renovasi bangunan; memberikan informasi
di bidang keuangan dan investasi; memberikan informasi di bidang real estat melalui Internet; memberikan investor dengan
informasi keuangan; pengelolaan keuangan modal investasi; penyewaan tanah===

Halaman 163 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D282022069318
: 09/09/2022 14:22:56
:
: CRISTIANE SIWU

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Rauf Mo'o, No.230, Kayubulan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, 96211
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ANAYAZ KUKIS
:

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, Putih dan Kuning. Warna Coklat dan Putih terinspirasi dari warna produk kue pertama dan unggulan kami, yaitu : kue
lapis/balapis, Kuning menggambarkan keceriaan, harapan dan optimis.
: 30
: ===Bolen Pisang; Klapertaart; Risoles; kue basah; kue bolu; kue pai; pai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: P.O. Box 130 Köping SE-731 23
: Belinda Rosalina S.H., LL.M.
: Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah),
Jakarta Selatan 12240

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WAKE UP
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 44
: ===konsultasi medis untuk memilih kursi roda yang sesuai, toilet, kerekan untuk kaum disabilitas, alat bantu jalan dan tempat
tidur; layanan penyaringan kesehatan di bidang sleep apnea; layanan penyaringan medis di bidang apnea tidur; penyewaan
tempat tidur yang khusus dibuat untuk keperluan perawatan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 60 Dalvey Rd, Singapore 259510
: 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
: Adem Sari Larutan panas Dalam
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih.
: 5
: ===Minuman untuk keperluan medis; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat-obatan tradisional; makanan/minuman
suplemen kesehatan; minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; sediaan farmasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022069319
: 09/09/2022 14:28:48
:
: Hästens Sängar AB

: DID2022069320
: 09/09/2022 14:30:18
:
: IVAN CHIN

: DID2022069321
: 09/09/2022 14:30:40
:
: PT. ARTHA PEDULI INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Raya Serang Km 10,5 Bitung Jaya, Cikupa. Kab. Tangerang, Banten., Kabupaten
Tangerang, Banten, 15710

Halaman 164 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 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
: H&W
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 9
: ===Masker pelindung untuk pengendara; masker anti polusi untuk perlindungan pernapasan; masker debu; masker pelindung;
masker pelindung wajah bukan untuk keperluan medis; masker pernapasan untuk perlindungan industri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022069322
: 09/09/2022 14:32:40
:
: Dermawan Kusnadi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Janur Hijau VII TD 1/3 RT/RW 007/001 Kelapa Gading Timur Kelapa Gading ,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Resman Halomoan Sidauruk S.H.,
: Jalan Basuki Pulo Harapan VII No.163 Rt/Rw 007/006

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Kristalindo Officer Store
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 35
: ===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; TOKO SERBA ADA; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan peralatan higienis untuk manusia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069323
: 09/09/2022 14:33:03
:
: PT INASENTRA UNISATYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kampung Bakom Desa Limusnunggal Rt/Rw. 001/04 Cileungsi, Bogor, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat
: Thelly Rope S.H., M.H.
: Law Office Lesse Indonesia Patent, Jl. Hadiah Utama V, Kavling Polri Blok B
VII/705A No. 34, RT. 004/ RW. 011 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol
Petamburan, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TRUEBEAUTY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ungu dan putih
: 5
: ===Makanan dan Minuman untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk keperluan medis;
Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan medis (food suplement); Minuman suplemen berbahan baku
herbal; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan;
Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman-minuman
bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak buah merah untuk
suplemen; Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Serbuk untuk suplement diet; Suplemen
diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan
antioksidan; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam bentuk
teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi untuk
konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau; Suplemen prebiotik;
Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen-suplemen serat makanan diet;
Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi untuk keperluan dan penggunaan medis; campuran minuman
suplemen diet bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; kolagen untuk keperluan medis; kolagen yang dapat dimakan; minuman suplemen gizi; sediaan
dermatologis untuk penggunaan medis untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan;
serat makanan untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan

740

Halaman 165 dari 696

sediaan nutrisi; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi dalam
bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk kapsul; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen herbal; suplemen
makanan berbasis protein; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan dalam bentuk
bubuk; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen makanan obat berbasis kolagen;
suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen
makanan yang terdiri dari mineral; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen mineral; suplemen minuman
kolagen; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi cair; suplemen vitamin cair===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022069324
: 09/09/2022 14:34:24
:
: Guangzhou Tianjunzi Trading Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 303, No. 1, Jiangbei Street, Fenghe Jiangbei Village, Haizhu District,
Guangzhou City, Guangdong Province, 510300
: Andrati Sukmaningsih S.H.
: Jl. Legenda Wisata Blok E2 / 06, Zona Napoleon Cibubur, Bogor 16965

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SACE LADY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Minyak essensial; cat kuku; deterjen pencuci piring; kosmetik; krim wajah; lipstik; membersihkan dan melembabkan krim,
minyak, lotion dan preparat; pasta gigi; perona mata; potpourris [wewangian]; sabun batangan untuk toilet; sediaan
pemolesan; sediaan pengharum ruangan; sediaan untuk mengasah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022069325
: 09/09/2022 14:35:15
:
: PT Koran Media Investor Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Commodity Square (d/h Beritasatu Plaza), Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ECONOMIC OUTLOOK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU TUA;BIRU MUDA.
: 38
: ===Penyediaan jaringan untuk Pemesanan Barang Melalui Internet; Streaming materi audio dan video di Internet; informasi
siaran televisi; jasa penyiaran berkaitan dengan penyelanggaran dan kompetisi esports; layanan radio, televisi dan siaran
kabel; layanan streaming televisi; layanan transmisi televisi protokol internet [IPTV]; menyiarkan siaran televisi melalui jaringan
komunikasi global, Internet dan jaringan nirkabel; 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; penyiaran dan transmisi televisi interaktif, permainan
interaktif, berita interaktif, esport interaktif, hiburan interaktif dan kompetisi interaktif; penyiaran multimedia melalui Internet dan
jaringan komunikasi lainnya; penyiaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya
melalui protokol Internet dan jaringan komunikasi; 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 program televisi, film layar lebar, dan
konten audiovisual dan multimedia lainnya; siaran radio dan televisi; siaran televisi berlangganan; transmisi audio, video dan
data dengan kabel, satelit, jaringan komputer, saluran telepon dan saluran ISDN; transmisi berita; transmisi berita elektronik;
transmisi program periklanan dan komunikasi periklanan media melalui jaringan komunikasi digital; transmisi radio dan televisi;
transmisi suara, gambar, sinyal dan data satelit, kabel dan jaringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022069326
: 09/09/2022 14:35:42
:
: Yuewen Tan

540 Etiket

: Room 43A, Building 2, Phase II, Hengyu Bincheng, Zhongxin Road, Nanshan
District, Shenzhen, Guangdong Province, China

Halaman 166 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Nadya Prita G. Djajadiningrat S.H., M.Hum
: Harvespat Intellectual Property Services ruko Griya cinere Jalan limo Raya Blok 49
No. 38 Depok

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 41
: ===hiburan televisi; layanan hiburan; layanan penghibur; layanan tata letak, selain untuk tujuan iklan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; organisasi dan pelaksanaan
kegiatan budaya dan rekreasi; pengajaran; produksi pertunjukan; produksi program radio dan televisi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022069327
: 09/09/2022 14:37:10
:
: PT. BARU JAYA PANGAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JLN. KENANGA NO. 14 BADRAN, KEL. PURWOSARI, Kota Surakarta, Jawa
Tengah, 57142
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CHOUPPANG + Logo
: roti bungeoppang

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning, hitam, merah, coklat
: 30
: ===Roti manis isi; roti kacang; roti kukus yang diisi dengan kacang merah; taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang dengan
berbagai isian]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069328
: 09/09/2022 14:38:10
:
: Andi Yulianita

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: MUTIARA GADING TIMUR 2 BLOK.N3/78 RT : 013 RW : 029 KELURAHAN :
MUSTIKAJAYA, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17158
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Rekaloka
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: 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; 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 rajut; Kulit dan kulit
imitasi, kulit binatang dan kulit binatang imitasi; Tali bahu untuk dompet wanita; Tas bahu; Tas ransel kantong , yaitu, tas
kantong bertali serut yang digunakan sebagai ransel; Tas tangan plastik; eco-bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat
digunakan kembali]; 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]; tali bahu; tas belanja; tas belanja beroda; tas
belanja kanvas; tas belanja pakai ulang; tas belanja tekstil; tas jinjing dan ransel; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk
membawa-bawa, dompet saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas rajut; tas
rajutan; tas rajutan, bukan dari logam mulia; tas tangan; tas tangan kecil (tas tangan); tas tangan untuk pesta===

740

Halaman 167 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022069330
: 09/09/2022 14:41:20
:
: HIDAYAT MARPAUNG, SE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BANJAR WIJAYA CLUSTER GRACIA B 41/24, KEL. CIPETE, KEC. PINANG, Kota
Tangerang, Banten, 15142
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Rumah Herbal Valerie
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Cokelat & Putih
: 30
: ===Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Ekstra herbal (bumbu); Seduhan herbal berbahan dasar kunyit asam;
madu herbal; seduhan herbal; seduhan herbal alang-alang; seduhan herbal berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal
berbahan rempah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069331
: 09/09/2022 14:42:09
:
: ROSSALIANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL PLUMERIA X NO 12 GRANDSHARON RESIDENCE KEL.CIPAMOKOLAN
KEC.RANCASARI, Kota Bandung, Jawa Barat, 40292
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: bedege
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan gold
: 25
: ===Baju koko; Hijab; T-shirt; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan pendek; alas kaki;
baju kaos (t-shirt); blus; blus lengan pendek; celana chinos; jaket bomber; kaos; kaos polo; kaos t shirt; kemeja; kemeja polo;
pakaian; pakaian jadi; pakaian santai; pakaian untuk pria; sepatu; sepatu bot *; sepatu datar; sepatu formal; sepatu santai;
topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069332
: 09/09/2022 14:43:30
:
: SUPRAPTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pondok Raden Patah Blok D I No.08 RT.004 RW.003 Desa Sriwulan, Kabupaten
Demak, Jawa Tengah, 59563
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: arfisa beauty care dan logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning emas dan putih
: 3
: ===Sampo rambut 3-in-1; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; deodoran tubuh
[wewangian]; gel kecantikan; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim kecantikan; krim pelembab, lotion dan gel; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; lipstik; lotion kecantikan; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; sabun cair
untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
pembersihan untuk kulit; serum kecantikan; susu kecantikan===

740

Halaman 168 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 60 Dalvey Rd, Singapore 259510
: 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
: Adem Sari Larutan Panas Dalam
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 32
: ===Minuman ringan berkarbonasi; Minuman yang tidak mengandung alkohol; air mineral; air mineral [minuman]; air minum
dalam kemasan; jus buah; minuman isotonik; minuman jus buah tanpa-alkohol; sirup dan sediaan lain untuk membuat
minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022069334
: 09/09/2022 14:44:40
:
: PT. BUDI JAYA AMENITIES

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Raya Trosobo no.19 B Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PT. BUDI JAYA AMENITIES
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan hitam
: 5
: ===Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Penyeka anti-bakteri; busa pembersih tangan untuk desinfektan;
desinfektan; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; losion sanitasi tangan
untuk desinfektan; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022069333
: 09/09/2022 14:43:35
:
: IVAN CHIN

: DID2022069335
: 09/09/2022 14:47:55
:
: PT. ARTHA PEDULI INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Raya Serang Km 10,5 Bitung Jaya, Cikupa. Kab. Tangerang, Banten., Kabupaten
Tangerang, Banten, 15710
: 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
: H&W
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 10
: ===Masker medis; Masker wajah untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk perlindungan terhadap infeksi
virus; masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker untuk digunakan oleh tenaga medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022069336
: 09/09/2022 14:49:03
:
: PT SUMMARECON AGUNG Tbk

Alamat Pemohon

: Plaza Summarecon, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42 , Kota Administrasi Jakarta

540 Etiket

Halaman 169 dari 696

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Timur, DKI Jakarta, 13210
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: THE KENSINGTON ROYAL SUITES KELAPA GADING & LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning Emas
: 36
: ===Jasa penyewaan toko; Jual beli rumah apartemen; Layanan real estat yang berkaitan dengan penjualan, pembelian dan
penyewaan real estat, apartemen dan tempat tinggal; Pengaturan dan pengelolaan sewa guna dan penyewaan; Penyewaan
ruang pertemuan; Penyewaan ruangan serba guna; agent tanah dan bangunan pemukiman; jasa agen real estat; jasa agen
real estat untuk penyewaan gedung; jasa agen real estate untuk penyewaan properti real estate, termasuk bangunan
komersial dan pusat perbelanjaan; jasa konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan dengan real estate; jasa manajemen
real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa penyewaan apartemen; jasa penyewaan apartemen, rumah, tempat
komersial dan kantor; jasa penyewaan bangunan/gedung dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; jasa
penyewaan kantor untuk bekerja bersama; jasa penyewaan ruang kantor; jasa penyewaan tempat bisnis; layanan agen
perumahan; layanan daftar real estat untuk sewa perumahan dan sewa apartemen; layanan manajemen apartemen; layanan
manajemen real estat yang berkaitan dengan tempat hiburan; layanan real estat yang berkaitan dengan penjualan pusat
perbelanjaan; manajemen perumahan di pusat perbelanjaan; manajemen real estat dan perumahan; manajemen real estate,
termasuk di bidang pusat perbelanjaan; pengelolaan fasilitas untuk real estat dan properti; pengelolaan gedung; pengelolaan
tanah dan bangunan pemukiman; pengelolaan tanah dan rumah apartemen; pengoperasian real estate, yaitu pendirian
bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; penilaian dan pengelolaan real estat; penilaian tanah dan bangunan
pemukiman; penyewaan gedung; penyewaan kantor; penyewaan ruang pusat perbelanjaan; penyewaan ruang toko serba
ada; penyewaan tempat untuk berdagang makanan dan minuman; sewa guna tanah dan pemukiman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. RS. Fatmawati No. 57-B Cilandak Barat Jakarta 12430
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur
Kavling 126

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Knowme.link & Logo
: Knowme.link = Suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, biru muda, dan putih.
: 9
: ===Perangkat lunak aplikasi web; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi; perangkat
lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069337
: 09/09/2022 14:49:44
:
: PT Integrity Indonesia

: D122022069338
: 09/09/2022 14:51:51
:
: HARIAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Berangas RT. 001 RW. 001 Desa Teluk Gosong, Kabupaten Kotabaru,
Kalimantan Selatan, 72152
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DASADAYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Putih
: 29
: ===abon ikan===

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 170 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022069340
: 09/09/2022 14:55:26
:
: EVY GOZALI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KEBON MANGGIS III/60, RT/RW. 012/002, KEL. KEBON MANGGIS, KEC.
MATRAMAN, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13150
: Evi Ulansari S.S.
: Jl. Pelita V No. 15 RT. 006 RW. 004 Tomang, Kel. Jatipulo

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SABABAY WINERY & LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, MERAH MUDA
: 32
: ===Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air Alkaline; Air Reverse Osmosis; Air berkarbonasi; Air botolan;
Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air demineral [minuman]; Air kelapa dalam kemasan; 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 beraroma kopi; Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale jahe dari minuman jus jahe; Bahan dasar jus
buah; Bir; Bir (minuman tanpa alkohol); 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; Jahe ale; Jenis-jenis bir; 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; 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 (air dengan kandungan vitamin);
Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Es Air Mata Pengantin; Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman Es Laksamana
Mengamuk; Minuman Es Sirup Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Martebe (jus); Minuman Perasa (essence) teh dan
susu; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak Markisa; 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-buahan dan jus buahbuahan 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 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 berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri;
Minuman serbuk rasa campuran buah beri; 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; Porter (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 sediaan-sediaan 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]; Stout
(tanpa alkohol); Wine (minuman anggur tanpa alkohol); Wine (minuman anggur) dengan kadar alkohol yang rendah; ades
[minuman berbahan dasar buah tanpa-alkohol]; ades dan minuman buah; 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 dari mata air, non obat; air mineral dengan rasa; air minum; air minum dalam kemasan; air minum dengan kandungan
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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 soda yang diperkaya vitamin [minuman]; air tonik; air yang
dimurnikan; air yang dimurnikan dengan aroma jus buah-buahan; air yang diperkaya nutrisi; air yang diperkaya vitamin
[minuman]; alcopop berbahan dasar bir; ale (sejenis minuman beralkohol); ale jahe kering; 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 "Pilsner" yang dilindungi berdasarkan indikasi asal; bir agave; bir beraroma kopi; bir berbahan dasar buah; bir dalam
wadah hantaran; bir dengan kadar alkohol rendah; bir dengan rasa; bir gandum; bir hitam; 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 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 [sediaan untuk membuat minuman]; bubuk
anggur merah untuk membuat minuman; bubuk ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); bubuk untuk
membuat minuman; bubuk untuk minuman berbuih; 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); doppelbock (bir); draught (bir); ekstrak buah tanpa-alkohol;
ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; ekstrak buah tanpa-alkohol yang digunakan untuk mempersiapkan
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; es teh berkarbonasi dan tanpa karbonasi
(minuman non beralkohol); es teh berkarbonasi dan tanpa karbonasi (minuman non-beralkohol); 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 (must) yang diawetkan, tanpa fermentasi; jus buah aerasi; jus buah campuran; jus
buah markisa; jus buah segar; 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; kit pembuatan bir yang terdiri dari ekstrak malt, hop, biji-bijian 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 buah; konsentrat untuk membuat minuman elektrolitik isotonik non-karbonasi;
konsentrat yang digunakan dalam sediaan minuman olahraga; konsentrat yang digunakan dalam sediaan minuman ringan;
konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; kvass [minuman tanpa-alkohol]; 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 anggur, tanpa fermentasi; 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 biji, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar biji-bijian, selain pengganti susu; minuman berbahan
dasar bir; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku; minuman berbahan dasar gula aren ditambah
susu, krim keju dan gula aren bakar; 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 tanpaalkohol 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 berkarbonasi beku; minuman berkarbonasi
rasa buah; minuman berkarbonasi tanpa alkohol; 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, tanpa alkohol; 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 bebas gula; minuman energi beralkohol; minuman energi instan
yang tertanam dalam cangkir cetak 3D-polycapsule; minuman es Kelapa Muda Asam Manis; minuman es Manado; minuman
es Selendang Mayang; minuman es agar-agar buah; minuman es buah; minuman es buah durian; 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 tanpaalkohol dengan kandungan susu; minuman jus cranberry; minuman jus ginseng merah sebagai bir ginseng; minuman jus
ginseng merah sebagai ginseng ale; 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-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 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 bunga rosella; minuman sari kacang; minuman semi beku yang mengandung soda;
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minuman sereal instan; minuman sirup buah dengan air; minuman squash buah; minuman tanpa alkohol; minuman tanpa
alkohol mengandung daging buah; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol beraroma teh; 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 diperkaya dengan vitamin; minuman tanpaalkohol 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 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 berbuih;
pembuat bir untuk pembuatan bir; porter [bir]; ragi bir; ragi bir untuk pembuatan bir; rice beer (Bir hasil dari fermentasi beras);
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 minuman tanpa alkohol berbahan dasar
serangga; sediaan untuk membuat air aerasi; sediaan untuk membuat air berkarbonasi; sediaan untuk membuat bir; sediaan
untuk membuat minuman tanpa-alkohol; serbat [minuman]; serbuk digunakan dalam sediaan minuman air kelapa; serbuk
digunakan dalam sediaan minuman berbahan dasar buah; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman olahraga; serbuk
yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; 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 tanpaalkohol 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 (sejenis bir); sujeonggwa [minuman kayu manis
tanpa-alkohol dengan kesemek kering]; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: AL-WAHDA STREET, INDUSTRIAL AREA NO.1, P.O. BOX NO.4115, SHARJAH
: 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
: TIMES UP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 30
: ===Beras; Kue; Kue kering (pastri); Mie; Pasta; adonan biscotti beku; adonan brownies beku; adonan kue beku; bahan
makanan untuk adonan roti dan kue; bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; coklat;
cuka; es krim; flatbreads; garam; gula; gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup es krim;
makaroni; mayones; mie instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus salad; saus tomat;
saus untuk daging; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; tepung sereal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022069342
: 09/09/2022 14:59:09
:
: MusicMOB Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 407, 10, Olympic-ro 30-gil, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea
: Ananda Ramadhan Maulana SH
: Mayapada Tower Lt 5 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Device & Music Mob
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 41
:
===Hiburan online interaktif dalam bentuk situs

: DID2022069341
: 09/09/2022 14:58:02
:
: INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 173 dari 696

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.; Layanan hiburan yaitu menyediakan permainan interaktif dan
multipemain dan pemain tunggal yang dimainkan melalui internet atau jaringan komunikasi; Layanan hiburan, yaitu,
menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan komunikasi; 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 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 rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman audio dan
visual yang berhubungan dengan musik; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan yang
disediakan oleh grup musik; layanan penerbitan musik; memberikan peringkat usia untuk konten televisi, film, musik, video
dan video game; menyediakan publikasi online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan
situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; penyediaan
buku elektronik, gambar, video, film, musik dan permainan on-line; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan
hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022069343
: 09/09/2022 14:59:40
:
: Tubagus Fadhli Robby, ST., MT

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Culan Raya No. 20, Rt. 003-Rw. 008, Kel. Curugmekar, Kec. Kota Bogor Barat,
Kota Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: e-WTP + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, merah, abu abu, putih
: 40
: ===demineralisasi air; desalinasi air; layanan pemurnian air; pengolahan air; pengolahan air limbah; pengolahan air minum, air
layanan dan air limbah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022069344
: 09/09/2022 14:59:44
:
: Institut Pertanian Bogor, Raden Dikky Indrawan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ged. STP IPB University Jl. Taman Kencana No. 3, Kota Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: c et chic
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru toscha, hijau, kuning keemasan dan putih
: 5
: ===Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat; pasta gigi obat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069345
: 09/09/2022 15:00:30
:
: DENY BENUA

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Bambu II Dalam No. 3-J, Kelurahan/Desa Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat,
Kota Medan, Sumatera Utara, 20115

Halaman 174 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Vincent Teodoran S.H.,M.Kn.
: PATENESIA Jl. Kapten Sumarsono Komp. Graha Metropolitan Blok A IV No. 2
Kelurahan Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JUST SMILE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Putih.
: 3
: ===Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak mengandung obat; Kumur gigi yang tidak mengandung obat;
Obat kumur; Obat kumur oral; Pasta gigi dan obat kumur; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Sediaan kumur gigi
tidak mengandung obat; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); bilasan pemutih gigi;
gel pasta gigi; gel pemutihan gigi; gel untuk gigi; krim pemutih gigi; pasta gigi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk permen
karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta pemutih gigi; pembersih
karang gigi (tidak mengandung obat); pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pensil untuk keperluan
memutihkan gigi; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat mulut dan gigi; sediaan kosmetik
untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan pemutih gigi; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk membersihkan gigi
palsu; sediaan-sediaan perawatan gigi; strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta gigi; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022069346
: 09/09/2022 15:00:32
:
: BILLY HERNAWAN T, BILLY HERNAWAN T

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL SUKAMULYA III no.24B Kec. Bojongloa Kaler, Kel, Sukaasih 40233 Kota
Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40233
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + ROMANTIC the bed clothes
: Romantic = Romantis Bed clothes = pakaian kasur

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas untuk tulisan Background warna biru
: 24
: ===Alas Kasur yaitu selimut; Alas penutup kasur; Alas tidur, yaitu, alas penutup kasur (penutup tempat tidur); Handuk; Handuk
Turki; Handuk terbuat dari bahan tekstil; Handuk untuk hewan peliharaan; Kain untuk kaus kaki; Selimut; Selimut dan penutup
kasur; Selimut tempat tidur; Seprai; Sprei tempat tidur; Taplak meja; alas tidur (seprei); bahan tekstil; handuk; handuk anakanak; handuk bantal; handuk berkerudung; handuk berkerudung untuk anak-anak; handuk berkerudung untuk bayi; handuk
bukan tenunan; handuk dapur dari tekstil; handuk kamar mandi dari tekstil; handuk katun; handuk mandi; handuk microfiber;
handuk microfiber penyerap kelembaban untuk digunakan mandi; handuk muka dari kapas; handuk muka dari tekstil; handuk
pantai; handuk tangan dari kapas; handuk tangan dari tekstil; handuk teh; handuk terry untuk wajah; handuk untuk digunakan
di salon dan toko tukang cukur; handuk untuk pencuci piring; handuk, bukan dari kertas; handuk, khususnya linen mandi; kain
cvc; kain fiberglass untuk penggunaan tekstil; kain linen; kain minyak; kain nilon; kain petiduran; kain rajutan; kain sarung; kain
serat logam; kain sintetis; kain tekstil bukan tenunan; kain tenun; kain tenun untuk bantal; kain tenun untuk kursi berlengan; lap
muka; linen mandi; linen mandi, kecuali pakaian; linen meja dari tekstil; penutup kasur; penutup kasur yang terbuat dari serat
mikro anti-tungau; penutup kasur yang terbuat dari serat mikro hypoallergenic; penutup tekstil untuk tutup toilet; sarung bantal
anak-anak; sarung guling; selimut; selimut [tempat tidur]; selimut bayi; selimut futon; selimut selimut futon; selimut tempat tidur;
selimut yang diisi dengan kapas; seprai anak-anak; seprei; sprei; sprei anak-anak; sprei bayi; sprei terbuat dari bahan tekstil
non-woven; taplak meja dari tekstil; tekstil rumah tangga; tempat tidur melempar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek

: DID2022069347
: 09/09/2022 15:01:00
:
: Jeremy Christopher Gunawan

540 Etiket

: Kopo Mas Blok F No. 3, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Margasuka, Kecamatan
Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40225, Kota Bandung, Jawa
Barat, 40225
: 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.

: Merek Kata dan Lukisan
: ODS

Halaman 175 dari 696

566

Arti Bahasa

: ODS merupakan clothing brand yang terinspirasi dari kalimat Our Daily Style (Gaya Harian Kami),
dimana kami ingin menciptakan produk lokal dengan kualitas yang baik dan nyaman, namun tetap
terlihat stylish untuk digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Mantel; Sweater; T-shirt; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; alas kaki; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian];
baju kaos bertopi; celana panjang; celana pendek; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; kaos kaki; kaos polo; kemeja;
pakaian dalam; pakaian jadi; pakaian luar; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian, alas
kaki, tutup kepala; rompi; sendal; sepatu dan alas kaki; sepatu sandal; syal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022069348
: 09/09/2022 15:05:01
:
: Yuewen Tan

540 Etiket

: Room 43A, Building 2, Phase II, Hengyu Bincheng, Zhongxin Road, Nanshan
District, Shenzhen, Guangdong Province, China
: Nadya Prita G. Djajadiningrat S.H., M.Hum
: Harvespat Intellectual Property Services ruko Griya cinere Jalan limo Raya Blok 49
No. 38 Depok

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 3
: ===dupa; kosmetik; pasta gigi; sabun batangan untuk toilet; sampo; sediaan binatu; sediaan pembersihan; sediaan
pemolesan; susu pembersih untuk keperluan toilet; wangi-wangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022069349
: 09/09/2022 15:05:22
:
: PT SUMMARECON AGUNG Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Plaza Summarecon, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42 , Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13210
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: THE KENSINGTON ROYAL SUITES KELAPA GADING & LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning Emas
: 37
: ===Konstruksi dan perbaikan gedung; Pengembangan perumahan; konstruksi bangunan komersial; konstruksi bangunan
perumahan dan komersial; konstruksi dan pemeliharaan kompleks bangunan, bangunan tempat tinggal, perumahan,
bangunan komersial, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran dan struktur parkir; pembangunan arena olahraga;
pembangunan dan pemeliharaan rumah Apartemen; pembangunan pusat perbelanjaan; pembersihan gedung kantor dan
tempat komersial; pembersihan properti perumahan dan komersial; pengembangan perumahan (jasa pembangunan gedung);
pengembangan properti (jasa gedung dan pembangunan); pengembangan properti (jasa pembangunan gedung);
pengembangan real estat [jasa bangunan dan konstruksi]; pengembangan tanah dan bangunan pemukiman (jasa
pembangunan); penyediaan informasi mengenai pengembangan real estat melalui situs web; perbaikan dan pemeliharaan
gedung kantor; perbaikan dan pemeliharaan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat
tinggal dan pengembangan real estat lainnya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022069350
: 09/09/2022 15:06:08
:
: Sigit Prasetya

Alamat Pemohon

: Jl Jepara Kp Pondok Benda RT 06 RW 05 No 65, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17424

740

540 Etiket

Halaman 176 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: eveerykit
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Abu-abu, dan Hijau Toska
: 42
: ===Desain produk; Jasa desain dan pengembangan peranti keras dan peranti lunak komputer; Jasa pengembangan
lingkungan virtual online untuk pengguna platform perdagangan saham elektronik, marketplace elektronik dan pertukaran
keuangan dan moneter elektronik (jasa komputer); Jasa penyediaan informasi dalam bentuk data, file, aplikasi dan informasi
yang terkomputerisasi melalui sebuah halaman situs web online yang disesuaikan; Layanan desain dan pembuatan situs web;
Layanan teknologi di bidang manajemen aset digital; Penciptaan gambar-gambar imaji virtual dan interaktip; Penyediaan
perangkat lunak yang dapat diunduh secara online untuk penggunaan sementara untuk memfasilitasi perdagangan secara
elektronik; Penyediaan platform penelusuran untuk memungkinkan para pengguna untuk meminta dan menerima konten, teks,
karya visual, karya audio, karya audiovisual, karya sastra, data, file, dokumen dan karya elektronik, tidak satupun jasa tersebut
untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional
khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perancangan dan pengembangan perangkat
lunak aplikasi mobile; Platform sebagai Layanan (PaaS); 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; Portal web dan/ atau platform digital dengan tujuan komersil; desain dan desain seni
grafis untuk pembuatan halaman web di Internet; desain grafis dari logo iklan; digitalisasi gambar; hosting data, file, aplikasi,
dan informasi yang terkomputerisasi; 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 grafis untuk membuat elemen grafis dari logo perusahaan; jasa desain multimedia; jasa
penyediaan platform digital secara daring untuk iklan dan penjualan; konten digital penyimpanan elektronik, yaitu, gambar,
teks, video dan data audio; layanan berbagi file, yaitu, penyediaan suatu website dengan fitur teknologi yang memudahkan
pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file elektronik; layanan komputer, yaitu, menciptakan/membuat komunitas
virtual untuk pengguna terdaftar untuk berbagi (share), melihat, berlangganan dan berinteraksi dengan gambar, konten audiovisual dan video serta data dan informasi terkait; layanan penyediaan jasa aplikasi (ASP) yang menampilkan piranti lunak
untuk mengunggah, merekam, memposting, melihat, menampilkan, mengedit, mengatur, mentransmisikan, berbagi video,
gambar, audio, data, presentasi, dokumen, suara dan konten multimedia dan penyediaan aplikasi piranti lunak untuk video,
gambar, audio, data, presentasi, dokumen, suara dan konten multimedia; menyediakan penyimpanan elektronik foto dan video
digital melalui situs web; menyediakan platform online yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna Internet
untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat, membuat anotasi, dan berbagi data, informasi, dan konten multimedia;
pemrograman perangkat lunak untuk portal Internet, ruang obrolan, saluran obrolan dan forum Internet; pengembangan
platform komputer; penyediaan suatu situs web yang menampilkan webcast, webinar, webmaster, studi kasus, file audio, dan
video online dalam bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data untuk lingkungan komputasi awan/cloud
computing; penyimpanan elektronik file audio; penyimpanan elektronik file audio digital; penyimpanan elektronik file video
digital; penyimpanan elektronik foto digital; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer;
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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022069351
: 09/09/2022 15:07:46
:
: Vindy Lee Janto

540 Etiket

: Jl. Pinang Emas 1 Blok UU/10, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310
: 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
: SLAY
: Kata Slay merupakan slang dalam Bahasa Inggris yang berarti sangat keren. Biasanya, maksud dari
kata Slay adalah pujian untuk penampilan maupun perkataan seseorang.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, Putih
: 25
: ===Pakaian wanita jeans; pakaian luar untuk wanita; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; setelan pakaian formal wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2022069352
: 09/09/2022 15:08:16
:

540 Etiket

Halaman 177 dari 696

730

Nama Pemohon

: Alcora Corporation

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 10000 NW 15 Terrace, Doral, FL, 33172
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur
Kavling 126

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MONAT & Logo
: MONAT = Suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 3
: ===Scrub untuk keperluan kosmetik; balsem, selain untuk keperluan medis; kondisioner rambut; kosmetik tanpa obat; krim
tubuh; krim wajah; losion untuk tubuh; lulur; masker kecantikan; masker kosmetik; masker rambut; masker wajah; minyak
esensial alami; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pembersih kulit; pembilasan rambut; pencuci muka; penyegar tubuh
dengan cara disemprot; preparat pelembab [kosmetik]; scrub wajah; sediaan pembersih badan; sediaan perawatan kulit tanpa
obat; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; shampo rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022069353
: 09/09/2022 15:08:24
:
: Aflahun Fadhly Siregar, S.P., M.P, Eka Aditya Kurniawan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kapten Mukhtar Basri, No. 3 Glugur Darat II, Kota Medan, Sumatera Utara, 20238
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SONIFER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Kuning, Hitam
: 1
: ===pupuk cair===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022069354
: 09/09/2022 15:09:17
:
: PT INASENTRA UNISATYA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kampung Bakom Desa Limusnunggal Rt/Rw. 001/04 Cileungsi, Bogor, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat
: Thelly Rope S.H., M.H.
: Law Office Lesse Indonesia Patent, Jl. Hadiah Utama V, Kavling Polri Blok B
VII/705A No. 34, RT. 004/ RW. 011 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol
Petamburan, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SEDEEEP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih dan hijau
: 30
: ===Bawang merah bubuk; Bubuk kari; Bumbu instan bubuk; Ekstrak rempah-rempah; Garam, bumbu, rempah-rempah,
bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan
yang diawetkan; Jinten bubuk; Kapulaga bubuk; Kencur bubuk; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Kunyit bubuk; Kunyit putih bubuk
(Bumbu); Lada hitam bubuk (bumbu); Lengkuas bubuk; Merica bubuk; Pala bubuk; Sediaan rempah-rempah; Temulawak
bubuk (bumbu); bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih bubuk; bawang putih olahan untuk
digunakan sebagai bumbu; biji ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk bawang; bubuk cabai; bubuk cengkeh
[rempah-rempah]; bubuk kakao instan ; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu manis; bubuk kayu manis [rempah-rempah];
bumbu cabai; campuran rempah-rempah; cengkeh [rempah-rempah]; jahe [bumbu]; kayu manis [rempah-rempah]; ketumbar
(bumbu); lada bubuk (bumbu); paprika [bumbu]; paprika bubuk; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; rempah-rempah kari;
saus cabai; seduhan herbal berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak)===

740

Halaman 178 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: AL-WAHDA STREET, INDUSTRIAL AREA NO.1, P.O. BOX NO.4115, SHARJAH
: 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
: GEMINI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 30
: ===Beras; Kue; Kue kering (pastri); Mie; Pasta; adonan biscotti beku; adonan brownies beku; adonan kue beku; bahan
makanan untuk adonan roti dan kue; bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; coklat;
cuka; es krim; flatbreads; garam; gula; gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup es krim;
makaroni; mayones; mie instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus salad; saus tomat;
saus untuk daging; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; tepung sereal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022069356
: 09/09/2022 15:10:13
:
: PT. PROPAN RAYA I.C.C.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gatot Subroto Km. 8, Ds. Kadujaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten
: 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
: ANGELUS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 2
: ===Bahan pelapis (cat); Bahan pelapis (cat) pelindung untuk kaca; Bahan pelapis (cat) untuk diaplikasikan pada kaca; Bahan
pelapis (cat) untuk kaca; Bahan pelapis untuk penutup atap, bahan pelapis cat; Bahan pelekat (pernis); Bahan pengental cat;
Bahan perekat cat, Sediaan pengikat untuk cat; Bahan pewarna yang semua bahan-bahan tersebut merupakan zat-zat
tambahan untuk cat, pemis atau lak; Bubuk tahan air untuk pengecatan kering; Cat; Cat Aluminium; Cat anti kerak; Cat dasar
untuk casis kendaraan, Lapisan penutup dasar untuk casis kendaraan; Cat putih (pewarna atau cat); Cat semprot; Cat untuk
bangunan; Cat untuk kapal; Pelapis anti bocor dua komponen (Cat); Pelapis anti karat dalam bentuk minyak, cair; Pelapis
untuk kain felt [cat]; Pengencer cat; Pengencer, zat pewarna semuanya menjadi aditif untuk cat, pelapis, pernis atau lak;
Pengering untuk cat; Pengikat untuk lak, untuk cat, untuk pelapis dan untuk pernis, bahan tambahan zat yang mengikat;
Pengisi untuk digunakan dalam cat; Pewarna; Pewarna untuk lukisan; Sediaan pelapis anti air [cat]; Sediaan pengering untuk
cat; Sediaan-sediaan cat dasar (berupa cat); Sepuan (Zat Pewarna); Zat pengering untuk cat; Zat pengikat untuk lak, untuk
cat, untuk pelapis dan untuk pernis, zat aditif cat sebagai pengikat; badigeon (cat pelapis tembok); bahan cat termoplastik
untuk digunakan dalam menandai permukaan jalan; bahan dasar, cat, lak, pengawet terhadap karat untuk kendaraan
bermotor; bahan pewarna sablon; bubuk cat; campuran cat; cat *; cat aditif; cat air; cat air [cat]; cat air untuk digunakan dalam
seni; cat air untuk seniman; cat akrilik; cat akrilik untuk digunakan dalam seni; cat akrilik untuk seniman; cat aluminium; cat anti
air; cat anti bakteri; cat anti bakteri dan jamur; cat anti bocor; cat anti jamur; cat anti karat; cat anti lembab; cat anti-fouling; cat
arsitektur; cat asbes; cat berbasis resin sintetis; cat bercahaya; cat berwarna untuk bagian luar bangunan; cat besi; cat dalam
bentuk bubuk; cat dasar; cat dasar (sealer); cat dekor; cat dekor dalam bentuk cair; cat duco; cat eksterior; cat email; cat emas
untuk keramik; cat emulsi; cat fluoresen; cat glasir; cat interior; cat jari; cat kain; cat kamuflase untuk peralatan militer; cat
kayu; cat kedap api; cat kendaraan; cat keramik; cat krayon untuk menandai ternak; cat lantai; cat marka jalan termoplastik;
cat metalik; cat minyak; cat minyak untuk digunakan dalam seni; cat minyak untuk seniman; cat mobil; cat pelapis anti bocor;
cat pelindung segala cuaca; cat perak untuk keramik; cat resin sintetis; cat rumah; cat semprot aerosol untuk menandai ternak;
cat sintesis/keramik; cat tahan air; cat tahan api; cat tahan panas; cat tembok; cat tempel yang dapat dipindahkan; cat
termoplastik untuk digunakan dalam menandai permukaan jalan; cat untuk digunakan dalam industri otomotif; cat untuk
digunakan dalam pembuatan furnitur; cat untuk digunakan dalam pembuatan keramik; cat untuk digunakan dalam pembuatan
mobil; cat untuk kendaraan model; cat untuk lambung kapal laut; cat untuk lantai beton; cat untuk menandai ternak; cat untuk
mesin; cat untuk penggunaan laut; cat untuk peralatan dan mesin industri; cat untuk peralatan industri; cat untuk perlindungan
terhadap grafiti; cat untuk pesawat model; cat untuk seni dan kerajinan; cat untuk seniman; cat, pernis, pernis; cat-cat pelapis
untuk anti kebocoran pada atap-atap rumah / atap-atap bangunan; cat-cat pelapis untuk anti selip; cat-cat pelapis untuk batubatu alam; cat-cat pelapis untuk batu-batu buatan; cat-cat pelapis untuk batu-batuan; cat-cat pelapis untuk genteng-genteng;
cat-cat pelapis untuk talang-talang air; cat-cat sintetis; fiksatif untuk cat; fiksatif untuk cat air; glasir [cat, lak]; komposisi pelapis
dalam bentuk cat untuk aplikasi industri; lapisan anti lengket dalam bentuk cat; lime wash (cat); lime wash (pelapis cat);

: DID2022069355
: 09/09/2022 15:09:43
:
: INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 179 dari 696

litharge (pelapis cat); meni (cat dasar); mineral spirit untuk digunakan sebagai pengencer cat; pelapis [cat]; pelapis anti karat;
pelapis anti-grafiti [cat]; pelapis anti-karat [cat]; pelapis berpigmen dalam bentuk cat; pelapis dalam bentuk sifat pelapis untuk
substrat logam (cat); pelapis kayu [cat]; pelapis tahan api [cat]; pelapis tahan cuaca [cat]; pelapis untuk atap rumah [cat];
pelapis untuk kayu (cat); pengencer cat; pengencer cat untuk pelapis anti-grafiti; pengencer untuk cat; pengental sintetis untuk
cat; pengental untuk cat; pernis; pewarna; pewarna alami; pewarna asam; pewarna dasar [pewarna kationik]; pewarna kain;
pewarna larut minyak; pewarna malt; pewarna organik; pewarna sintetis; pewarna untuk digunakan dalam pembuatan cat;
sediaan anti karat dalam bentuk pelapis untuk digunakan pada kendaraan; sediaan pelapis anti karat; sediaan pelapis cat;
sediaan pelapis cat (dekoratif); sediaan pelapis cat untuk kendaraan; sediaan pengental (organik) untuk cat; sediaan
pengental untuk cat; sediaan zat pewarna sebagai pelapis (cat); sediaan-sediaan pengikat untuk cat; siccatives [sediaan
pengering] untuk cat; siccatives untuk digunakan sebagai sediaan pengeringan untuk pelapis; siccatives untuk digunakan
sebagai sediaan pengeringan untuk tinta; siccatives untuk lak; siccatives untuk pernis; terpentin [tinner untuk cat]; terpentin
untuk digunakan sebagai pengencer cat; tinner untuk cat dasar; zat pengental untuk cat; zat pengikat untuk cat; zat pewarna
kayu===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022069357
: 09/09/2022 15:11:04
:
: PT. ALOMAMPA PERSADA,

540 Etiket

DRH RUSDIYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Puri Sentra Niaga Blok E/71 Jl. Raya Kalimalang, Kel. Cipinang Melayu, Kec.
Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13620
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ayusya
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hitam, Kuning
: 3
: ===Kapas wajah untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Sampo; bedak tubuh untuk
keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; kosmetik tanpa obat; krim masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; lotion
pelembab [kosmetik]; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik];
masker kecantikan; minyak-minyak sari kosmetika; pasta gigi; rias wajah; sabun mandi; sabun mandi cair; sediaan mandi busa
untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; wangi-wangian; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069359
: 09/09/2022 15:11:53
:
: PT Bumi Puspa Ceremai

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Citarum No. 15, Cideng, Gambir Jakarta Pusat , Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10150
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CEVITA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 5
: ===Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan-sediaan farmasi;
Sediaan-sediaan untuk medis; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen makanan oral untuk
penggunaan medis; Suplement; bahan obat untuk penggunaan manusia; farmasi; hasil-hasil farmasi; obat-obatan; obatobatan farmasi; obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk penggunaan medis; sediaan farmasi untuk
penggunaan mulut; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dan bahan obat; sediaan farmasi; sediaan farmasi multi-vitamin;
sediaan farmasi untuk manusia; sediaan farmasi untuk penyesuaian imunitas; sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan;
sediaan multivitamin; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi; sediaan obat untuk
mulut harus diambil dalam bentuk kapsul; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan vitamin; sediaan-sediaan untuk
perawatan kesehatan; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen makanan untuk manusia; suplemen nutrisi; zat farmasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022069360
: 09/09/2022 15:11:58
:
: INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC

540 Etiket

Halaman 180 dari 696

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: AL-WAHDA STREET, INDUSTRIAL AREA NO.1, P.O. BOX NO.4115, SHARJAH
: 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
: OATSO TASTY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 30
: ===Beras; Kue; Kue kering (pastri); Mie; Pasta; adonan biscotti beku; adonan brownies beku; adonan kue beku; bahan
makanan untuk adonan roti dan kue; bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; coklat;
cuka; es krim; flatbreads; garam; gula; gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup es krim;
makaroni; mayones; mie instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus salad; saus tomat;
saus untuk daging; sirup (treacle); spaghetti; tapioka; teh; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; tepung sereal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069361
: 09/09/2022 15:14:20
:
: Muchamad Arif Sobari

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Tlajung RT.001/RW.011, Kel. Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat, 16966
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LAIRESSE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat dan Putih
: 3
: ===air parfum; colognes, parfum dan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; parfum, eau de Cologne dan aftershaves;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022069362
: 09/09/2022 15:14:23
:
: MusicMOB Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 407, 10, Olympic-ro 30-gil, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea
: Ananda Ramadhan Maulana SH
: Mayapada Tower Lt 5 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Device & Wink Sync
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 41
: ===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.; Layanan hiburan yaitu menyediakan permainan interaktif dan
multipemain dan pemain tunggal yang dimainkan melalui internet atau jaringan komunikasi; Layanan hiburan, yaitu,
menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan komunikasi; 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 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 rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman audio dan
visual yang berhubungan dengan musik; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan yang

740

540 Etiket

Halaman 181 dari 696

disediakan oleh grup musik; layanan penerbitan musik; memberikan peringkat usia untuk konten televisi, film, musik, video
dan video game; menyediakan publikasi online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan
situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; penyediaan
buku elektronik, gambar, video, film, musik dan permainan on-line; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan
hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022069363
: 09/09/2022 15:16:43
:
: Vindy Lee Janto

540 Etiket

: Jl. Pinang Emas 1 Blok UU/10, Pondok Pinang, Jakarta, Selatan, DKI Jakarta 12310,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 12310
: 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
: SLAY
: Kata Slay merupakan slang dalam Bahasa Inggris yang berarti sangat keren. Biasanya, maksud dari
kata Slay adalah pujian untuk penampilan maupun perkataan seseorang.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, Putih
: 3
: ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan
kosmetik; kosmetik perawatan kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa
obat; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia
untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; produk perawatan
kulit yang tidak mengandung obat; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan kulit anti penuaan; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022069365
: 09/09/2022 15:20:28
:
: Kelvin leevander Asril

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Green garden Residence Blok I4 No. 2-3, RT.005 Rw.004, Kel. Kembangan Utara,
Kec Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Tiga Dimensi
: MONTANA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 16
: ===Barang-barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering, kertas sampul, kertas stensil, kertas karbon,
ìkarton dan barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-surat kabar, majalah, almanak, album, bukubuku, ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan pensil, pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik,
ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis, penggaris, penghapus pensil, penghapus ìpulpen,
cairan penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener (alat pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat
dari logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas), perekat/lem untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau
rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis (mesin tik) dan alat - alat kantor (kecuali ìperabot
kantor), alat-alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk keperluan pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku,
bahan - bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu main,kartu remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu
ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu nama, lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas
bergambar, poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita printer, huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe
(bola dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat dibuang,numbering machine (alat pemberi nomor),papan ìnama,
kantong plastik, sampul plastik.; Buku tulis; Jepitan kertas; Map [alat tulis menulis]; Pena tarik; Pulpen; Stempel (cap) dan
stiker (alat tulis menulis); Tempat arsip (keperluan kantor); alat pelubang [keperluan kantor]; alat tulis menulis; bantalan tinta;
buku besar [buku]; buku tulis; cairan penghapus [keperluan kantor]; cap [stempel]; cat air lukis; jangka untuk menggambar;
kain penjilid buku; kapur tulis; karet gelang [keperluan kantor]; kartu-kartu; kertas isap; kertas karbon; kertas surat; kertas
tempel; kotak persediaan sekolah yang terdiri dari berbagai kombinasi persediaan sekolah terpilih, yaitu, alat tulis, pena,
pensil, pensil mekanik, penghapus, penanda, krayon, pena penanda berwarna, map, buku catatan, kertas, busur derajat, klip
kertas, peruncing pensil, alat genggam dipasang pada pensil/pena untuk menulis, lem dan penanda buku; kuas cat; kuas
pelukis; lem untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; map lembaran lepas; mistar / penggaris untuk menggambar; paku
payung; papan tulis; pena [keperluan kantor]; pena baja; penahan buku [alat tulis]; penggaris; penghapus; penghapus papan
tulis; penghapus papan tulis [penghapus kapur]; penghapus pena; pensil; perekat [lem] untuk alat tulis atau keperluan rumah

740
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tangga; pisau kertas [pembuka surat]; pita kertas; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; pita tinta untuk
printer komputer; rautan pensil; sampul [alat tulis]; stapler; stapler [keperluan kantor]; staples untuk kantor; stempel alamat;
stiker [alat tulis]; tempat untuk pena dan pensil; tinta*===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022069366
: 09/09/2022 15:22:21
:
: PT SENTRA DWIMANDIRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Lippo Mall Kemang Village, JL.Kemang VI No.6, Bangka, Mampang
Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12730
: 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
: CENDANA SPARK
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 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; Jasa
penyewaan toko; Jasa real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti
perumahan; Sewa ruang pusat perbelanjaan; broker *; investasi modal dalam real estat; jasa agen real estat; jasa agen real
estat komersial; jasa agen real estat untuk penyewaan gedung; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan
penjualan tanah; jasa agen real estate untuk penyewaan properti real estate, termasuk bangunan komersial dan pusat
perbelanjaan; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan tanah; jasa manajemen lahan yasan/realestat
yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa penjualan real
estat; jasa penyewaan apartemen, rumah, tempat komersial dan kantor; jasa penyewaan bangunan/gedung untuk hunian
permanen; jasa penyewaan kantor [lahan yasan/realestat]; jasa penyewaan rumah; konsultasi real estat; layanan agen
perumahan; layanan broker terkait dengan sewa-beli; layanan konsultasi yang berkaitan dengan asuransi dan reasuransi;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pembiayaan pekerjaan sipil dan proyek infrastruktur; layanan manajemen
apartemen; layanan perumahan umum; layanan real estat yang berkaitan dengan penjualan pusat perbelanjaan; manajemen
perumahan di pusat perbelanjaan; manajemen real estat dan perumahan; manajemen real estate, termasuk di bidang pusat
perbelanjaan; manajemen rumah apartemen; memberikan informasi real estat; memberikan informasi real estat yang
berkaitan dengan properti dan tanah; memberikan saran yang berkaitan dengan investasi real estat; menyewakan kantor,
toko, properti untuk restoran, flat (flats) dan apartemen; pengelolaan dan pengaturan kepemilikan bersama atas real estat;
pengembangan properti dan real estat; pengoperasian real estate, yaitu pendirian bangunan komersial, termasuk pusat
perbelanjaan; penilaian dan pengelolaan real estat; penilaian real estat dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
penjualan real estat; penyewaan kantor; penyewaan kondominium perumahan yang terletak di dalam pengembangan hotel;
penyewaan ruang pusat perbelanjaan; penyewaan tanah; urusan real estat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022069367
: 09/09/2022 15:25:22
:
: Vindy Lee Janto

540 Etiket

: Jl. Pinang Emas 1 Blok UU/10, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310
: 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
: SLAY
: Kata Slay merupakan slang dalam Bahasa Inggris yang berarti sangat keren. Biasanya, maksud dari
kata Slay adalah pujian untuk penampilan maupun perkataan seseorang.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, Putih
: 21
: ===Gelas minum dalam bentuk tumbler teh; Peralatan makan dari keramik; Peralatan makan, peralatan masak dan wadah
untuk keperluan dapur atau rumah tangga; Tumbler [gelas minum]; Tumbler untuk digunakan sebagai gelas minum; Wadah
minuman (tumblers); baki peralatan makan; lap pembersih untuk peralatan makan; layanan kopi [peralatan makan]; peralatan
(alat makan); peralatan makan; peralatan makan hewan peliharaan; peralatan makan keramik; piring keramik [peralatan
makan]; sendok sayur [peralatan meja makan]===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022069368
: 09/09/2022 15:25:44
:
: PT Kuliner Global Mandiri

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Petojo Barat IV No. 15 J-O, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SIUMAIBOY
: SIUMAIBOY Merupakan sebuah penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Merah Muda dan 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; Jasa bar; Jasa kedai kopi; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi,
roti, kue-kue; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan
kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan minuman; 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; Restoran
masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran;
menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe
yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria; Katering makanan dan minuman; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger;
Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai mie daging sapi; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk
sarapan; 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
katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau
dari internet; Layanan kedai bubur kacang hijau; Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan
menjemput makanan; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol;
Lounge koktail; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan
konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Penyediaan katering; Penyediaan makanan
dan minuman; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Pondok penyediaan makanan sate; Restoran;
Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan
makan sepuasnya; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Rumah bir; Sediaan-sediaan
makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat
penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang meyediakan
minuman beralkohol (izakaya); Warung makan; Warung penyediaan makanan sate; bar dan layanan katering; bar kopi; cafe
yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; hidangan istimewa kampung (HIK); hotel, restoran, kaferestoran dan layanan bar; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan
konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; jasa kafe; jasa penyediaan kedai
buah; jasa penyediaan minuman dengan boba; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh
restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe; kafe yang menyediakan makanan dan minuman
kelor; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan
minuman untuk pesta koktail; kedai ayam goreng; kedai roti dan kue (bakeries); 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 bistro; layanan jus bar; layanan kafe dan bar makanan
ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan katering untuk menyediakan masakan China
atau masakan Oriental lainnya; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kios makanan
menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan koki pribadi; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan
jus bar; layanan lounge koktail; layanan minum teh; layanan pembuatan bir; layanan pemesanan dan pemesanan untuk
restoran dan makanan; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia;
layanan restoran cepat saji; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan restoran soba; layanan restoran
sushi; layanan restoran tempura; layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan
restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang minum teh; 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 untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan wine bar; layanan yang menyediakan minuman teh; melayani
makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus
buah; memasok makanan untuk konsumsi segera; 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; mengambil layanan
makanan cepat saji; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan
dan minuman untuk para tamu di restoran; menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan layanan bar; 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 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 para tamu di restoran; pemesanan jasa katering; penyajian
makanan dan minuman; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan

540 Etiket

Halaman 184 dari 696

informasi tentang layanan restoran; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan
bar melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan
dan minuman; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan
pertemuan; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah
belah untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan ruangan untuk mengadakan
acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan
makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk
konsumsi segera; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus menyediakan
makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang
menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; ruang es krim; rumah makan; rumah
makan cina halal; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); tempat pizza; warung
yang menyediakan bakso===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022069571
: 10/09/2022 10:11:30
:
: PUPUT TRISNAWATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Pesapen Sumurwelut Kav. 21 No. 4, RT. 002 RW. 002 Kel. Sumurwelut
Kec. Lakarsantri Kota Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60215
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ldaaz + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah bata, Peach
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Home Peeling wajah; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik
untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk spa; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit
daerah sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim pembersih (kosmetik);
Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim
wajah; Krim wajah dan kulit; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan
kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion jerawat; Parfum, eau de toilette; Pomade alis; Pomade bibir; 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 dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik
untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan perawatan
kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk
tubuh; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya
kosmetik; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum jerawat;
Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Toner; Toner Pelembab
Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab
tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astringen untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion
untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; busa kosmetik yang mengandung tabir
surya; concealer [kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); eau de parfum; gel untuk tubuh (kosmetik); glitter dekoratif untuk
keperluan kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak
termasuk kuas dan spons]; kosmetik dan make-up; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik perawatan
tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim
kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kuku; krim kulit; krim kulit tabir surya; krim masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim pengkondisi; krim tabir surya; krim tangan, krim kaki,
krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tubuh; krim untuk mandi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion cukur; lotion kaki
tanpa obat; lotion kecantikan; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pembersih gigi; lotion rambut tanpa obat; lotion styling; lotion tabir surya; lotion untuk
jenggot; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan
wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik]; make-up menghapus krim; masker kecantikan; masker
kosmetik; masker kulit; masker tubuh; masker wajah; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
memijat minyak dan lotion; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk
kuku, rambut dan kulit; paket kosmetik wajah; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pelembab bibir; perona pipi dalam
bentuk krim (Cream blush); pomade rambut; scrub krim tubuh; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan
tabir surya; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; self-tanning
lotion [kosmetik]; serum kecantikan; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; toner kulit; toner wajah; toner
wajah kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wax rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022069572
: 10/09/2022 10:18:48
:
: Yoga Abdillah Manurung

Alamat Pemohon

: Pondok Sejahtera, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara

740

540 Etiket

Halaman 185 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Spider Net
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 24
: ===jaring perlindungan serangga; jaring perlindungan serangga untuk keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022069573
: 10/09/2022 10:24:13
:
: SURAESIH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Kkanggan Wetan, RT. 001, RW. 013, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan
Jatisampurna,
, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17434
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOSIH & LUKISAN
: TOSIH Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 30
: ===Enchilada [roti isi]; Kue Bolu Kukus; Kue-kue; Roti kering; Roti pastry; Roti tawar; kue bolu; kue kering; pretzel [roti
berbentuk simpul]; rhubarb pies (roti pai); roti bakar; roti dan roti bun; roti gandum; roti goreng; roti gulung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069574
: 10/09/2022 10:35:31
:
: Shenzhen Vapehome Technology Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 02, Floor 14th,Yunhua Times, Commercial Building 1, Cultural and Sports
Center, Bogang Community, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong,
China, 518000
: Deny Wahyudi S.H
: Ruko Hasan Village, Jalan H. Hasan No.11 A Lt.2 Kel. Baru, Kec. Pasar Rebo

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: again + logo
: lagi

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & Putih
: 34
: ===Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Penyangga rokok; alat penguap oral untuk perokok; asbak untuk
perokok; filter rokok; kotak rokok; perasa, selain minyak atsiri, untuk digunakan dalam rokok elektronik; rokok elektronik; rokok
yang mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; tembakau===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022069575
: 10/09/2022 10:55:20
:
: FATIMAH SAEMASIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM TAMAN SETIABUDI NO.B.22 RT/RW 002/012 Kel/Desa KEBONMANIS
Kecamatan CILACAP UTARA, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, 53235
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

Halaman 186 dari 696

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: BGOLDENS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas dan Putih
: 5
: ===Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan
dan stamina dan kecantikan; Minuman untuk kesehatan; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa
dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; campuran minuman suplemen diet bubuk rasa
buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; minuman bervitamin; suplemen minuman kolagen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022069576
: 10/09/2022 10:56:28
:
: Noor Shodiq Askandar

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mayjen Haryono 193 Malang, Kota Malang, Jawa Timur, 65144
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RUMAH SEDEKAH NAHDLATUL UMMAT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU MUDA, KUNING KEEMASAN, HIJAU TUA
: 36
: ===Jasa penyaluran dana amal; Koleksi amal; Koleksi sumbangan amal untuk orang lain; Layanan amal,
yaitu, menyediakan dukungan keuangan kepada organisasi dan program yang mempromosikan kesehatan, nutrisi, dan
olahraga; Penggalangan dana amal untuk organisasi dan program yang mempromosikan kesehatan, nutrisi dan olahraga;
Pengumpulan dana untuk amal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang melibatkan customer untuk turut
menyumbang makanan hewan; Pengumpulan dana untuk amal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang melibatkan
konsumen; Penyediaan informasi mengenai pengumpulan dana amal; investasi dana untuk tujuan amal; jasa penggalangan
dana amal; jasa pengumpulan dana amal; jasa pengumpulan dana amal, yaitu, mengorganisir dan mengadakan jalan kaki
untuk mengumpulkan uang untuk jasa medis yang digunakan untuk mencegah dan mengontrol diabetes; jasa yayasan amal,
yaitu, penyediaan beasiswa, dukungan keuangan, investasi berkelanjutan, dan bantuan langsung untuk organisasi amal,
organisasi berdasarkan komunitas, dan badan pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dukungan
sipil dan komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial,
dan dukungan atas filantropi; jasa/layanan donasi/sumbangan keuangan dan jasa/layanan penggalangan dana amal online;
koleksi amal; koleksi sumbangan amal dan pengumpulan dana amal, untuk orang lain; layanan pengumpulan dana amal untuk
anak-anak dan orang-orang kurang mampu; layanan pengumpulan dana amal untuk anak-anak kurang mampu; layanan
pengumpulan dana amal untuk mempromosikan kesadaran akan konservasi pohon dan lingkungan; layanan pengumpulan
dana amal untuk mendukung penelitian medis; layanan pengumpulan dana amal untuk mengirim anak-anak dan remaja
dengan disabilitas ke perkemahan musim panas; memberikan bantuan keuangan kepada organisasi sosial, amal dan
keagamaan; memberikan informasi terkait dengan pengumpulan dana amal; organisasi koleksi amal; penerimaan sumbangan
amal moneter; penerimaan sumbangan amal moneter untuk mendanai penelitian medis; pengumpulan dana amal;
pengumpulan dana amal melalui acara bowling; pengumpulan dana amal melalui acara golf; pengumpulan dana amal melalui
acara hiburan; pengumpulan dana amal melalui acara lari dan berjalan; pengumpulan dana amal melalui balapan sepeda
statis; pengumpulan dana amal melalui konser musik; pengumpulan dana amal melalui penjualan perangko amal;
pengumpulan dana amal untuk pencegahan dan pencegahan bencana; pengumpulan sumbangan moneter untuk tujuan amal;
penyediaan layanan penggalangan dana amal dalam kaitannya dengan offsite karbon; sponsor keuangan organisasi sosial,
amal dan keagamaan; urusan keuangan, yaitu, manajemen keuangan, perencanaan keuangan, peramalan keuangan,
manajemen portofolio keuangan dan analisis dan konsultasi keuangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022069577
: 10/09/2022 11:01:23
:
: HANY SYAFIRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. GADING KUSUMA RAYA GK. 1 NO.5 RT 001/021 KELAPA GADING TIMUR,
KELAPA GADING, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ROYAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Emas, Putih
: 30

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 187 dari 696

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao;
Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; minuman berbasis cokelat dengan susu; minuman berbasis kopi yang
mengandung susu; minuman cokelat dengan susu; minuman kakao dengan susu; minuman kopi dengan campuran susu;
susu coklat.; Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Kopi susu bubuk; Minuman berbahan dasar teh bunga dahlia;
Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat;
Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa cokelat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa jahe; Penyedap rasa
(selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Perasa, selain minyak esensial, untuk
makanan dan minuman; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat
minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Teh dan teh herbal; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh serbuk
daun kelor; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain yang memiliki rasa; Tepung atau Serbuk dari daun
kelor; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; campuran
untuk membuat teh chai; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; kopi bubuk; minuman
berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar sereal [pengganti makanan cair]; 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 espresso dengan tambahan sirup jeruk; 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 teh; minuman terbuat dari campuran matcha dan susu (berbahan dasar matcha); minuman-minuman berbahan
dasar kopi; olahan berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat minuman; sediaan [berbahan dasar teh] untuk membuat
minuman; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kopi; sediaan-sediaan untuk
minuman berbahan dasar kopi; serbuk teh berbahan dasar kelor; tapioca pearls (isian untuk minuman boba); teh celup; teh
chamomile; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh yang difermentasi; teh yang
ditambahkan dengan berbagai aroma===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022069578
: 10/09/2022 11:06:04
:
: RAHILA BAYASUT

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KALIMAS UDIK 1C/20 RT/RW :003/008 KELURAHAN : NYAMPLUNGAN
KECAMATAN : PABEAN CANTIAN, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60162
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HEELA ABAYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT DAN KUNING
: 35, 25
: ===Jasa toko eceran secara online; 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; Layanan ritel toko serba ada online;
Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); layanan toko
grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel online yang menampilkan tas;
supermarket; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko online; toko ritel online
dalam bidang pakaian===
===Baju koko; Gamis pria; Kopiah; Mukena; Sarung batik; Setagen (Ikat Pinggang); Songkok (Peci); Sweater; Sweater
[dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Topi kupluk; celana leging;
celana panjang; celana panjang untuk wanita; dalaman jilbab; gamis; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket
denim; jaket olahraga; jaket suede; jaket tahan air; jilbab; kaos; kaos kaki; kemeja; kemeja berkerah; kemeja formal; kemeja
polo; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; koko habaib; pakaian; pakaian hamil; pakaian malam; pakaian untuk anak lakilaki; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; rompi; rompi bulu; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal lipat wanita;
sandal mandi; sandal selop; sapu tangan [pakaian]; sarung; sarung tangan [pakaian]; sepatu sandal; sepatu untuk anak-anak;
sepatu untuk pria; sepatu wanita; sweater katun; syal dan jilbab; topi; topi mode; topi rajut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069580
: 10/09/2022 11:16:34
:
: PT. MAHKOTA SUKSES INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Plaza Kota, JL. TIANG BENDERA V NO.27 Ruko No. 8-9, kel. Roa Malaka,
Kec. Tambora, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11230
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Madu Kidds FH
:

591

Uraian Warna

: kuning Mustard dan hitam

740

540 Etiket

Halaman 188 dari 696

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 30
: ===Madu untuk Makanan manusia; Makanan berbahan dasar madu; madu; madu untuk makanan dan minuman; madu, madu
sirup===
: JID2022069581
: 10/09/2022 11:17:56
:
: PT. JENDELA NUSANTARA TETAP JAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Durung RT. 000, RW. 000, Sidorejo, Medan Tembung - Kota Medan, Sumatra
Utara, Kota Medan, Sumatera Utara, 20222
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JENDELA WISATA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Unggu Kebiruan, Putih & Tosca
: 39
: ===Agen perjalanan Ibadah; Distribusi minyak mentah, produk petroleum, gas alam dan gas alam cair; Informasi Logistik
Transportasi melalui Jaringan Komunikasi Komputer; Informasi online dan layanan pemesanan di bidang perjalanan wisata;
Informasi perjalanan dan destinasi perjalanan; Inspeksi kapal; Jasa Angkutan Umum; Jasa Distribusi Air Minum; Jasa
Ekspedisi barang / kurir; Jasa Isi Ulang Air Minum; Jasa Pengiriman; Jasa Penyedia Transportasi; Jasa Penyediaan Air
Minum; Jasa Penyelaman dalam air; Jasa agen perjalanan; Jasa agen perjalanan, seperti mengatur penyewaan kendaraan
dan bis; Jasa agen perjalanan, seperti mengatur transportasi penumpang melalui darat, udara dan laut; Jasa angkutan barang
via darat menggunakan mobil trailer dengan dan tanpa peti kemas; Jasa angkutan mobil dan motor; Jasa derek kendaraan;
Jasa derek kendaraan bermotor darurat dan bantuan jalan untuk pengemudi saat kendaraan rusak; Jasa diving dan snorkeling
untuk tujuan komersil melalui situs web; Jasa informasi dan panduan perjalanan dan wisata; Jasa informasi, saran dan
konsultasi sehubungan dengan jasa transport; Jasa kapal pesiar; Jasa kurir; Jasa lokasi dan pemesanan dini untuk parkir;
Jasa pelayanan ibadah haji dan umroh; Jasa pelayanan perjalanan selam (diving); Jasa pelayanan perjalanan snorkeling;
Jasa pemesanan langsung, pemesanan tiket, dan pemesanan dini perjalanan; Jasa pemesanan langsung, pemesanan tiket,
dan pemesanan dini transportasi; Jasa pengiriman; Jasa pengiriman bahan bakar; Jasa penyediaan informasi perjalanan dari
basis data komputer; Jasa penyewaan peralatan dan perlengkapan diving dan snorkeling; Jasa penyewaan sepeda; Jasa
perencanaan jadwal perjalanan; Jasa pergudangan, yaitu, penyimpanan, distribusi, penjemputan, dan pengepakan untuk
pengiriman dokumen, paket, bahan baku, dan pengiriman lainnya untuk orang lain; Jasa perjalanan wisata dengan
menggunakan mobil offroad; Jasa perusahaan angkutan penerbangan; Jasa stasiun penampungan bahan bakar gas; Jasa
transportasi; Jasa transportasi dalam bentuk manajement transportasi; Jasa transportasi dan pergudangan, termasuk jasa
mobil lapis baja untuk pengangkutan mata uang, berlian dan perhiasan, logam mulia serta sekuritas dan barang berharga
lainnya, menyediakan berbagai jasa ruangan brangkas (ruangan besi), menyediakan jasa pengiriman barang internasional
untuk barang berharga (termasuk bea cukai), menyediakan dukungan darat untuk jasa kurir udara, barang ekspor dan impor
serta perangkat yang terkait dengan penjagaan dan keamanan pelabuhan dan bandara udara, pergudangan dan
penyimpanan barang berharga, penyimpanan kendaraan (garaging), pengemasan barang, jasa kurir udara, jasa transportasi
laut, transportasi barang melalui udara atau darat; Jasa transportasi surat, dokumen, komunikasi, barang cetakan, dan barang
dan properti lainnya melalui berbagai sarana transportasi; Jasa wisata; Jasa-jasa penasehatan yang berkaitan dengan industri
transport; Jasa-jasa penasehatan yang berkaitan dengan transportasi jalan; Jasa-jasa penyediaan informasi dan penyediaan
ulasan tentang jasa-jasa travel dan tujuan menginap; Jasa-jasa penyewaan ruang penyimpanan berpendingin; Jasa-jasa
transport jalan; Klub untuk perjalanan; Layanan angkutan; Layanan distribusi minuman; Layanan informasi perjalanan;
Layanan informasi terkait dengan transportasi untuk tur perjalanan; Layanan kurir; Layanan navigasi GPS; Layanan
pembotolan minuman, yang berarti layanan pengisian minuman ke botol; Layanan penanganan kargo, seperti penanganan
bagasi penumpang dan mengatur pengiriman bagasi; Layanan pengalengan; Layanan pengangkutan kargo udara; Layanan
pengaturan perjalanan dan pemesanan, tidak termasuk untuk penginapan; Layanan penyewaan kotak dokumen, penerusan
dan penerimaan dokumen dan pengiriman dokumen untuk orang lain; Layanan pergudangan yang berkaitan dengan
penyimpanan, pengemasan dan pengiriman pipa; Layanan transportasi udara; Layanan untuk persiapan barang sebelum
transportasi, yaitu, pengepakan barang-barang untuk transportasi; Logistik rantai pasokan global dan jasa-jasa logistik balik,
yaitu, penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal atau truk;
Manajemen arus lalu lintas kendaraan bermotor; Memberikan informasi lokasi kendaraan mobilitas (termasuk kendaraan
darat, air dan udara) dan / atau produk yang memanfaatkan Internet of Things (IoT) teknologi via Global Positioning Satellite
System (GNSS); Mengantar wisatawan; Mengatur pengurusan dokumen-dokumen perjalanan; Mengatur penyewaan kapal
untuk orang lain; Mengatur transportasi untuk tur perjalanan sebagai program bonus bagi pengguna kartu kredit; Menjual tiket
transportasi dalam dan luar negeri; Menjual/mengurus sarana penginapan /akomodasi; Menyediakan informasi jalan dan lalu
lintas; Menyediakan informasi terkait layanan parkir kendaraan; Menyelenggarakan pemanduan wisata petualangan dalam air;
Menyewa kapal laut; Menyewa kapal, kapal pesiar, kapal, kapal dan kendaraan air; Ngompreng; Parkir mobil; Pasokan air dan
layanan distribusi; Pemesanan untuk jasa transportasi; Pengangkutan paket; Pengaturan dan pemesanan untuk wisata diving
dan snorkeling; Pengaturan pelayaran, agen wisata; Pengaturan perjalanan tamasya dengan kapal; Pengaturan perjalanan
wisata; Pengaturan rute kendaraan secara online yang interaktif melalui komputer dan jaringan telekomunikasi; Pengaturan tur
perjalanan; Pengaturan, pemesanan dan penyediaan voucher hotel oleh agen perjalanan; Pengemasan, pengambilan,
transportasi, pengiriman, dan penyimpanan barang, paket, parcel, dan pesan; Pengemudian pesawat nirawak; Pengiriman
Barang yang Dipesan dengan Jaringan Online atau Internet; Pengiriman Makanan Olahan dengan Cara Pemesanan Online;
Pengiriman bahan makanan; Pengiriman barang ekspres dengan robot yang berkendara secara otomatis dan kendaraan yang
bergerak secara otonom; Pengiriman paket; Pengiriman pipa; Pengoperasian dermaga; Pengoperasian pelabuhan dan
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dermaga; Pengoperasian tempat parkir; Pengumpulan dan transportasi barang-barang yang dapat didaur ulang; Penyediaan
informasi mengenai jasa penyewaan ruang penyimpanan dan daftar ruang penyimpanan yang dapat dilakukan pencarian
melalui situs website dan database online; Penyediaan energi; Penyediaan informasi di bidang penyimpanan energi;
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; Penyediaan informasi transportasi
domestik dan internasional yang terkomputerisasi dan layanan pengiriman; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan
layanan mengemudi kendaraan melalui jaringan telekomunikasi terkait dengan memeriksa status pergerakan unit-unit onboard
dan bagian-bagiannya yang menggabungkan perangkat telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; Penyediaan informasi yang
berkaitan dengan layanan mengemudi kendaraan, yaitu memeriksa kontrol mengemudi kendaraan dan status pergerakan
kendaraan melalui jaringan telekomunikasi; Penyediaan informasi, berita, dan komentar dalam bidang perjalanan dan wisata;
Penyediaan informasi, berita, dan komentar dalam bidang transportasi; Penyediaan jasa reservasi online dan layanan
pemesanan sehubungan dengan layanan pergudangan, layanan penyimpanan, penyewaan ruang penyimpanan, sewa tempat
parkir, layanan pengemasan, bongkar muat barang dan pengiriman, transportasi dan pengiriman barang; Penyediaan jasa
reservasi perjalanan dan informasi pemesanan melalui online yang dapat dilakukan pencarian sehubungan dengan layanan
pergudangan, layanan penyimpanan, penyewaan ruang penyimpanan, sewa tempat parkir, layanan pengemasan, bongkar
muat barang dan pengiriman, transportasi dan pengiriman barang; Penyediaan peta interaktif [untuk keperluan perjalanan];
Penyediaan situs web dan database komputer online yang dapat dilakukan pencarian untuk pemesanan langsung [booking]
dan pemesanan dini [reserving] jasa transportasi, untuk menghubungkan pengendara dengan penumpang, dan untuk
menjadwalkan dan memberangkatkan kendaraan bermotor; Penyediaan situs web dan database komputer online yang dapat
dilakukan pencarian yang berisi informasi perjalanan, wisata, geografi dan tujuan, peta, perencanaan rute perjalanan,
informasi lalu lintas, parkir, dan kondisi jalan, dan arah berkendara, berjalan kaki, bersepeda dan transit secara massal;
Penyediaan situs web dan database komputer yang dapat dilakukan pencarian yang menyajikan informasi mengenai jasa
pengiriman dan pemesanan langsung untuk pengiriman barang; Penyediaan suatu situs web yang menampilkan informasi
geografis, peta geografis interaktif, dan gambar peta dan lokasi yang dipetakan; Penyediaan ulasan penyedia perjalanan dan
wisata; Penyediaan ulasan terhadap penyedia transportasi; Penyewaan Motor ATV; Penyewaan forklift; Penyewaan garasi
dan lahan parkir; Penyewaan kendaraan laut; Penyewaan mobil buggy; Penyewaan, sewa-guna dan berbagi kendaraan
bermotor, sepeda, sepeda motor, dan sepeda moped; Penyimpanan fisik dokumen dan media perekam dimana data
elektronik, digital dan multimedia disimpan; Pergudangan dan distribusi barang-barang orang lain; Pergudangan,
penyimpanan, pengepakan, pengiriman dan pengembalian sehubungan dengannya; Perjalanan wisata (pariwisata); Rental
Mobil; Transportasi; Transportasi logam biasa dan campurannya, tidak tempa atau semi tempa, bahan bangunan dari logam,
bangunan dari logam yang dapat dipindahkan, dan pipa dan tabung dari logam; Transportasi penumpang; Transportasi
penumpang dengan kapal; Transportasi peralatan konstruksi; Transportasi udara untuk penumpang, paket, surat, kargo dan
barang; Transportasi, pengemasan, pengantaran dan penyimpanan barang-barang; Usaha Jasa Pengurusan Transportasi
(JPT); angkutan kapal pesiar; angkutan massal untuk masyarakat umum; berlabuh dan menambatkan kapal di marina; bicycle
rental; bongkar barang; bongkar muat; bongkar muat barang; bongkar muat dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; bongkar muat kargo; bongkar muat kargo udara; bongkar muat pesawat terbang; botol dan kaleng koleksi untuk
didaur ulang; broker kapal dan kargo serta transportasi; broker pengiriman; broker pengiriman [penerusan (Am.)]; broker
pengiriman dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; broker transportasi; broker transportasi dan pengangkutan;
crating barang; diangkut dengan kendaraan bermotor roda dua; distribusi air; distribusi barang dengan kereta api; distribusi
dan pasokan air; distribusi dan transmisi listrik; distribusi energi; distribusi energi listrik, gas, air, dan pemanas distrik; distribusi
energi terbarukan; distribusi energi untuk memanaskan dan mendinginkan bangunan; distribusi gas; distribusi listrik; distribusi
listrik ke rumah tangga; distribusi panas; distribusi, penyimpanan dan pengiriman minyak dan gas; distribusi, suplai,
transportasi dan penyimpanan bahan bakar, minyak, petroleum, gas alam, dan pelumas; ekspedisi angkutan barang melalui
udara; furnitur bergerak; gudang bahan berbahaya; informasi lalu lintas; informasi on-line dan layanan pemesanan di bidang
perjalanan bisnis; informasi on-line dan layanan pemesanan di bidang perjalanan wisata; informasi penyimpanan; informasi
pergudangan; informasi perjalanan tentang gangguan karena kondisi cuaca buruk; informasi transportasi; informasi travel;
informasi yang berkaitan dengan layanan perjalanan dan perjalanan disediakan secara online; inspeksi barang sebelum
transportasi; inspeksi kendaraan sebelum transportasi; inspeksi kendaraan udara sebelum pengangkutan; jasa agen
pemesanan perjalanan; jasa agen pengiriman barang; jasa agen pengiriman surat; jasa agen perjalanan; jasa agen tiket
pesawat; jasa angkutan barang antar kota; jasa angkutan barang melalui laut; jasa angkutan darat dan udara; jasa angkutan
penumpang dan barang; jasa berbagi angkutan kendaraan darat; jasa distribusi bahan bakar gas; jasa gudang bagasi dan
angkutan; jasa konsultasi perjalanan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan distribusi listrik; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan transportasi; jasa kurir [pesan atau barang dagangan]; jasa kurir dan pengangkutan cepat untuk pesan dan barang /
korespondensi / paket / parsel / dokumen / surat / barang dan materi cetakan serta kargo dan barang berharga; jasa kurir
pesan atau barang dagangan; jasa logistik yang terdiri dari pengangkutan dan pergudangan barang; jasa logistik yang terdiri
dari penyimpanan dan pengangkutan barang; jasa logistik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman
barang; jasa logistik yang terdiri dari transportasi, pengemasan, dan penyimpanan barang; jasa mengemudi kendaraan; jasa
menyelenggarakan pengaturan dan pengantaran perjalanan wisata diving dan snorkeling bagi wisatawan; jasa
menyelenggarakan perjalanan haji dan umroh; jasa operator wisata selam; jasa paket liburan, yaitu jasa perencanaan rincian
paket liburan, jasa advis rincian paket perencanaan liburan, paket wisata perjalanan liburan, jasa pengaturan paket perjalanan
wisata liburan; jasa parkir mobil; jasa pasokan minyak dan gas; jasa pemandu wisata; jasa pemandu wisata bawah air dengan
diving dan snorkeling didampingi dan dipandu oleh instruktur selam pofesional; jasa pemandu wisata tirta; jasa pemandu
wisata untuk keperluan perjalanan dan transportasi; jasa pemberian nasehat sehubungan dengan perjalanan; jasa pemesanan
tiket kendaraan darat, laut, maupun udara untuk perjalanan serta wisata; jasa pemesanan transportasi; jasa pemesanan, jasa
reservasi atau informasi untuk wisata perjalanan, jasa reservasi atau informasi; jasa pengadaan perjalanan wisata
berpemandu; jasa pengangkutan; jasa pengangkutan dan pengiriman barang melalui darat dan udara; jasa pengangkutan
penumpang, bagasi dan angkutan melalui udara dan darat; jasa pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan
snorkeling dan diving wisata dalam air; jasa pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan wisata; jasa pengantaran
orang-orang yang mengadakan perjalanan wisata dalam air; jasa pengaturan perjalanan; jasa pengaturan perjalanan selam
dan snorkeling; jasa pengaturan perjalanan untuk individu dan kelompok; jasa pengiriman; jasa pengiriman angkutan laut
internasional; jasa pengiriman angkutan udara; jasa pengiriman angkutan udara internasional; jasa pengiriman barang, selain
bea cukai barang untuk pihak ketiga; jasa pengiriman dan panduan perjalanan; jasa pengiriman gabungan; jasa pengiriman
kargo; jasa pengiriman laut; jasa pengiriman makanan; jasa
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pengiriman obat; jasa pengiriman parsel; jasa penjualan tiket kendaraan darat, laut, maupun udara untuk perjalanan serta
wisata; jasa penyediaan wisata (tur) dan ekskursi (darmawisata); jasa penyelenggraan pemandu wisata; jasa penyewaan
kapal pesiar dan kapal; jasa penyewaan mobil yang digerakkan oleh sopir; jasa penyewaan yang berkaitan dengan perahu,
kapal pesiar, perahu dan kendaraan air; jasa penyimpanan; jasa penyimpanan limbah kimia industri, dan untuk mengatur
pembuangan limbah kimia industri dan transportasi limbah kimia industri dari generatornya ke lokasi pembuangan resmi; jasa
perbaikan lingkungan, yaitu, pembuangan limbah [transportasi]; jasa perencanaan rute perjalanan; jasa perjalanan wisata;
jasa perjalanan wisata udara; jasa perjalanan wisata, yaitu pengaturan paket perjalanan, pengaturan perjalanan wisata; jasa
persewaan skuter listrik; jasa pindahan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; jasa reservasi perjalanan
liburan; jasa reservasi tiket perjalanan dan wisata; jasa reservasi untuk perjalanan tour; jasa tour dan travel; jasa transportasi
angkutan darat; jasa transportasi barang-barang; jasa transportasi dan pengiriman melalui udara, jalan, kereta api dan laut;
jasa transportasi dan penyewaan kendaraan; jasa transportasi dan penyimpanan; jasa transportasi dan penyimpanan yang
berkaitan dengan logistik penyimpanan, logistik distribusi, dan pengembalian logistik; jasa transportasi perahu layar; jasa
transportasi sehubungan dengan acara; jasa transportasi untuk bahan kimia; jasa travel; jasa valet mobil; jasa wisata bawah
air diving dan snorkeling; jasa-jasa pemanduan/pengemudian pesawat terbang; jasa-jasa pemesanan angkutan; jasa-jasa
pengangkutan wisatawan; jasa-jasa pengaturan wisata; kapal pesiar; kemasan barang dagangan untuk orang lain; kemasan
hadiah; kemasan pakaian untuk transportasi; koleksi barang daur ulang [transportasi]; koleksi botol dan timah untuk didaur
ulang; konsinyasi gabungan (angkutan barang kolektif) dan pengumpulan macam-macam kargo yang terpisah-pisah;
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan layanan transportasi udara untuk barang dan orang; konsultasi di bidang
layanan penyimpanan yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang layanan transportasi
yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang perjalanan bisnis yang disediakan oleh pusat
panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata yang disediakan oleh pusat
panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang perjalanan yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline;
konsultasi di bidang transportasi udara; konsultasi perjalanan; konsultasi perjalanan dan layanan informasi; konsultasi
transportasi barang di bidang transportasi barang dengan truk, kereta api, udara dan laut; konsultasi yang berkaitan dengan
layanan perjalanan, transportasi dan penyimpanan; konsultasi yang berkaitan dengan layanan transportasi dan penyimpanan
yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan penyimpanan dan
pengangkutan barang; konsultasi yang berkaitan dengan perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata; konsultasi yang
berkaitan dengan transportasi, pengemasan, dan penyimpanan barang; layanan agen perjalanan, yaitu, membuat reservasi
dan pemesanan untuk transportasi dan layanan pemesanan perjalanan; layanan amal yang sifatnya menyediakan transportasi
untuk orang tua atau orang cacat; layanan angkutan massal untuk masyarakat umum; layanan antar-jemput penumpang
bandara antara fasilitas parkir bandara dan bandara; layanan bandara; layanan berbagi mobil; layanan charter udara; layanan
check-in bagasi; layanan check-in bagasi bandara [tidak termasuk inspeksi keamanan]; layanan check-in maskapai; layanan
check-in penumpang bandara; layanan check-in transportasi; layanan distribusi bahan bakar; layanan distribusi dan pasokan
air; layanan distribusi minyak; layanan drainase; layanan garasi parkir; layanan impor dan ekspor penanganan kargo; layanan
informasi dan konsultasi dalam kaitannya dengan distribusi energi; layanan informasi mengenai situasi jalan dan lalu lintas
serta mengenai status operasional kendaraan dan layanan peringatan kendaraan; layanan informasi perjalanan dan lalu lintas;
layanan informasi transportasi terkomputerisasi; layanan informasi wisata yang berkaitan dengan perjalanan; layanan
informasi yang berhubungan dengan transportasi; layanan informasi yang berkaitan dengan metode transportasi; layanan
informasi yang berkaitan dengan pergerakan kargo; layanan konsultasi dan pemesanan yang berkaitan dengan perjalanan;
layanan konsultasi yang berhubungan dengan perjalanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelacakan barang dalam
perjalanan [informasi transportasi]; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengiriman barang; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan penyimpanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyimpanan barang; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan penyimpanan dan transportasi barang, barang atau kargo; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
transportasi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan transportasi dan penyimpanan gas, minyak dan bahan kimia; layanan
kontrol lalu lintas udara; layanan korek api; layanan limusin; layanan marina; layanan maskapai khusus yang diberikan
sebagai bagian dari program untuk penumpang maskapai yang sering bepergian, yaitu perjalanan udara gratis, peningkatan
kursi, check-in terlebih dahulu, salam perusahaan khusus untuk klien di titik-titik check in dan di papan, penawaran perjalanan
khusus untuk hotel dan penyewaan mobil, dan pengurangan biaya perjalanan; layanan maskapai untuk pengangkutan barang;
layanan mengemudi kendaraan; layanan messenger; layanan pakai; layanan panduan perjalanan; layanan pariwisata medis
menjadi layanan transportasi ke negara lain untuk tujuan menerima perawatan medis; layanan parkir kendaraan; layanan
parkir mobil; layanan pasokan gas [distribusi]; layanan pasokan listrik; layanan pasokan panas [distribusi]; layanan pelabuhan
[layanan dok]; layanan pelabuhan untuk kapal besar dan kapal kecil; layanan pelacakan dan penelusuran surat dan paket
[informasi transportasi]; layanan pelacakan, yaitu menyediakan penelusuran paket dan dokumen elektronik untuk orang lain;
layanan pemandu wisata perjalanan pribadi; layanan pembotolan; layanan pembungkus kado dalam sifat persiapan kotak
kado khusus; layanan pembungkus untuk perlindungan bagasi selama perjalanan; layanan pemenuhan dan logistik pihak
ketiga; layanan pemesanan dan pialang mobil sewaan dan transportasi mobil sewaan; layanan pemesanan perjalanan yang
disediakan oleh agen perjalanan; layanan pemesanan tiket perjalanan; layanan pemesanan untuk sewa kendaraan; layanan
pemindahan untuk karyawan; layanan penanganan kargo ekspor; layanan penanganan kargo impor; layanan penarik
kendaraan yang rusak; layanan penerbangan dan pengiriman; layanan penerbangan untuk pengangkutan kargo; layanan
penerbangan untuk transportasi penumpang; layanan pengangkutan jalan; layanan pengangkutan kargo impor; layanan
pengaturan penerbangan; layanan pengemasan; layanan pengemudi; layanan pengepakan, pengemasan dan pergudangan;
layanan penghapusan; layanan pengiriman hari yang sama; layanan penjemputan dan pengiriman binatu; layanan
penyelamatan; layanan penyelamatan hewan; layanan penyelamatan hewan peliharaan; layanan penyelamatan kapal;
layanan perencanaan penerbangan; layanan pergudangan; layanan pergudangan yang berkaitan dengan penyimpanan,
pengemasan dan pengiriman barang; layanan pergudangan, yaitu, penyimpanan, distribusi, penjemputan/pengambilan,
transportasi, pengiriman dan pengepakan untuk pengiriman; layanan perjalanan udara; layanan permohonan paspor dan visa
perjalanan; layanan pos, pengiriman dan kurir; layanan prioritas naik pesawat, check-in, tempat duduk, dan reservasi untuk
pelancong yang sering bepergian; layanan reservasi perjalanan singkat dan perjalanan jangka waktu tertentu secara online;
layanan reservasi transportasi; layanan rumah perahu; layanan transportasi ambulans udara prabayar; layanan transportasi
dan perjalanan untuk orang-orang cacat; layanan transportasi diberikan kepada individu; layanan transportasi kargo ekspor;
layanan transportasi maskapai; layanan transportasi udara menampilkan program bonus frequent flyer; layanan transportasi
untuk orang cacat; layanan transportasi untuk tur wisata; layanan troli untuk orang lain; layanan utilitas publik dalam sifat
distribusi air; layanan utilitas publik dalam sifat distribusi gas bumi; layanan utilitas publik dalam sifat distribusi listrik; layanan
utilitas publik dalam sifat penyediaan air; layanan wisata medis dalam sifat mengatur dan memesan perjalanan ke negara lain
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untuk mendapatkan perawatan medis, gigi dan bedah; layanan wisata medis menjadi pengaturan transportasi, pemesanan
perjalanan dan pemesanan perjalanan untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan wisata medis yang mengatur
perjalanan dan layanan reservasi ke negara lain untuk tujuan menerima perawatan medis; logistik barang, yaitu, logistik rantai
pasokan dan logistik terbalik , yaitu, penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang untuk orang lain melalui udara, kereta
api, kapal, atau truk; logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik , yaitu, mengoordinasikan dan melakukan
penyimpanan, transportasi dan pengiriman barang, kargo, dan pengangkutan lainnya untuk orang lain melalui udara, kereta
api, kapal, truk, atau sarana serupa; logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik yang terdiri dari penyimpanan,
transportasi, dan pengiriman barang; logistik transportasi; 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; melapisi kapal; memberikan informasi dan pelacakan informasi untuk orang lain
terkait status pengambilan dan pengiriman melalui internet dan telepon; memberikan informasi kedatangan dan
keberangkatan penerbangan; memberikan informasi kepada wisatawan mengenai tarif, jadwal, dan transportasi umum;
memberikan informasi kepada wisatawan yang berkaitan dengan wisata dan wisata perjalanan wisata; memberikan informasi
kode pos melalui situs web; memberikan informasi melalui Internet yang berkaitan dengan penyewaan mobil; memberikan
informasi mengenai pengumpulan dan pengiriman aset dalam perjalanan , yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara,
kargo, dan kontainer pengiriman; memberikan informasi on-line yang berkaitan dengan perjalanan; memberikan informasi
penyelamatan hewan melalui situs web; memberikan informasi perjalanan dari basis data komputer online; memberikan
informasi perjalanan melalui database yang dapat dicari secara online; memberikan informasi perjalanan melalui situs web;
memberikan informasi perjalanan wisata; memberikan informasi perjalanan wisata, melalui Internet; memberikan informasi
tentang layanan penyimpanan sementara; memberikan informasi tentang layanan transportasi; memberikan informasi tentang
parkir bandara melalui situs web; memberikan informasi tentang pemesanan perjalanan bisnis, melalui Internet; memberikan
informasi tentang pengambilan dan pengiriman barang dalam perjalanan; memberikan informasi tentang pengiriman barang,
melalui situs web; memberikan informasi tentang penyimpanan energi kimia melalui situs web; memberikan informasi tentang
perjalanan dan wisata perjalanan; memberikan informasi tentang perjalanan, melalui Internet; memberikan informasi terkait
bandara; memberikan informasi terkait dengan fasilitas tambat kapal; memberikan informasi terkait dengan penyewaan kapal;
memberikan informasi terkait dengan penyewaan kursi roda; memberikan informasi terkait dengan penyewaan ruang gudang;
memberikan informasi terkait dengan pialang kapal; memberikan informasi terkait layanan mengemudi kendaraan;
memberikan informasi terkait layanan pembongkaran kargo; memberikan informasi terkait layanan penghapusan; memberikan
informasi terkait layanan penyediaan air; memberikan informasi terkait layanan penyelamatan hewan melalui situs web;
memberikan informasi terkait layanan penyewaan mobil; memberikan informasi terkait layanan penyewaan pesawat;
memberikan informasi terkait layanan penyewaan sepeda; memberikan informasi terkait layanan pergudangan; memberikan
informasi terkait layanan transportasi laut; memberikan informasi terkait pengiriman dokumen, surat dan paket; memberikan
informasi terkait penyewaan mesin dan peralatan pembekuan; memberikan informasi terkait penyimpanan; memberikan
informasi terkait penyimpanan sementara barang-barang pribadi; memberikan informasi terkait perjalanan melalui situs web;
memberikan informasi terkait perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata melalui hotline atau pusat informasi; memberikan
informasi terkait tarif, jadwal, dan metode transportasi; memberikan informasi terkait transportasi kereta api; memberikan
informasi transportasi melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan distribusi listrik; memberikan informasi
yang berkaitan dengan kode pos melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan lalu lintas dan kemacetan
lalu lintas; memberikan informasi yang berkaitan dengan pengangkutan barang; memberikan informasi yang berkaitan dengan
pengangkutan barang dan penumpang; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan freezer; memberikan
informasi yang berkaitan dengan penyewaan freezer-kulkas; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan lemari
es; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan peralatan pengemasan atau pembungkus;
memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan sistem parkir mekanis; memberikan informasi yang berkaitan
dengan perantara pengiriman barang; memberikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pemesanan perjalanan
dan transportasi, melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pemesanan
perjalanan maskapai, melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang berkaitan dengan perjalanan dan wisata
perjalanan wisata; memberikan informasi yang berkaitan dengan perjalanan maskapai, melalui sarana elektronik; memberikan
informasi yang berkaitan dengan tarif, jadwal dan metode transportasi untuk barang dan orang; memberikan informasi yang
berkaitan dengan transportasi barang; memberikan informasi yang berkaitan dengan transportasi dan penyimpanan barang;
memberikan informasi yang berkaitan dengan transportasi mobil; memberikan informasi yang berkaitan dengan transportasi
udara; memberikan petunjuk arah berkendara yang disesuaikan; memberikan petunjuk arah mengemudi untuk tujuan
perjalanan; memberikan saran terkait layanan pengiriman barang; memberikan ulasan penyedia layanan perjalanan, tujuan
perjalanan, dan perjalanan wisata melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; memindahkan layanan van;
memindahkan transportasi van; menemukan lokasi layanan mobil angkutan menggunakan komputer; mengangkut;
mengangkut furnitur; mengatur dan melakukan ekspedisi hutan dan safari untuk tujuan perjalanan; mengatur dan melakukan
ekspedisi kuda untuk tujuan perjalanan; mengatur dan melakukan ekspedisi sampan untuk tujuan perjalanan; mengatur dan
melakukan pelayaran, perjalanan wisata dan kunjungan; mengatur dan melakukan perjalanan wisata adaptif; mengatur dan
melakukan wisata kayak untuk tujuan perjalanan; mengatur dan memesan eco-travel melalui situs web; mengatur dan
memesan ekowisata dan ekowisata melalui situs web; mengatur dan memesan kapal pesiar; mengatur dan memesan
kunjungan; mengatur dan memesan kunjungan dan tur perjalanan wisata; mengatur dan memesan perjalanan; mengatur dan
memesan perjalanan sehari; mengatur dan memesan perjalanan untuk paket liburan; mengatur dan memesan perjalanan
wisata dan wisata perjalanan wisata; mengatur dan memesan perjalanan, perjalanan dan kapal pesiar; mengatur dan
memesan perjalanan, wisata kapal pesiar dan tamasya; mengatur dan memesan tur bus wisata kota; mengatur dan memesan
tur perjalanan; mengatur dan memesan tur perjalanan untuk keperluan bisnis atau liburan; mengatur dan memesan tur
perjalanan wisata; mengatur dan memesan wisata mengamati paus [wisata keliling wisata]; mengatur distribusi dan
pengiriman barang dan material serta kargo; mengatur ekowisata dan ekowisata melalui situs web; mengatur kunjungan bagi
wisatawan; mengatur kunjungan sebagai bagian dari paket liburan; mengatur kunjungan, perjalanan sehari, dan perjalanan
wisata; mengatur layanan transportasi; mengatur layanan transportasi penumpang untuk orang lain melalui aplikasi online;
mengatur layanan transportasi untuk perjalanan, perjalanan sehari dan wisata keliling; mengatur layanan transportasi untuk tur
wisata; mengatur layanan transportasi untuk wisata dan kunjungan wisata; mengatur layanan transportasi untuk wisata keliling
sebagai bagian dari paket liburan; mengatur layanan transportasi untuk wisata tamasya kota dan wisata tamasya lainnya;
mengatur pelayaran; mengatur pengiriman barang; mengatur penjemputan dan pengiriman serta penyimpanan dan
pengangkutan dokumen dan paket serta kargo dan parsel melalui angkutan darat dan udara; mengatur penyewaan mobil
sebagai bagian dari paket liburan; mengatur penyewaan mobil, kapal dan kendaraan lainnya; mengatur penyimpanan barang;
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mengatur perjalanan dan pengangkutan serta informasi untuk itu (semua disediakan secara daring melalui database komputer
atau internet); mengatur perjalanan liburan; mengatur perjalanan melalui udara dan laut; mengatur perjalanan melalui udara
dan laut untuk paket liburan; mengatur perjalanan oleh agen wisata; mengatur perjalanan ramah lingkungan melalui situs web;
mengatur perjalanan sehari; mengatur perjalanan sehari, perjalanan liburan dan wisata perjalanan wisata; mengatur
perjalanan untuk paket liburan; mengatur perjalanan untuk studi, bahasa, dan perjalanan pendidikan; mengatur perjalanan,
wisata, dan kapal pesiar; mengatur transportasi; mengatur transportasi angkutan udara; mengatur transportasi barang dan
penumpang melalui darat dan laut; mengatur transportasi barang melalui laut; mengatur transportasi dan penyimpanan
barang; mengatur transportasi dan perjalanan; mengatur transportasi dan perjalanan sehari untuk penyandang cacat;
mengatur transportasi untuk kargo udara; mengatur transportasi untuk pelancong; mengatur transportasi untuk perjalanan
wisata; mengatur tur bus wisata kota dan wisata tamasya lainnya menggunakan alat transportasi; mengatur tur dan wisata
perjalanan wisata; mengatur tur perjalanan wisata; mengatur tur perjalanan wisata sebagai bagian dari paket liburan;
mengatur visa perjalanan, paspor dan dokumen perjalanan untuk orang yang bepergian ke luar negeri; mengatur wisata
lingkungan melalui situs web; mengatur wisata perjalanan dan kapal pesiar; mengatur wisata perjalanan sebagai program
bonus untuk pelanggan kartu kredit; mengatur wisata perjalanan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya;
mengatur, pengorganisasian, dan melakukan perjalanan bersepeda; mengemas artikel sesuai pesanan dan spesifikasi orang
lain; mengisi mesin penjual otomatis; mengoordinasikan pengaturan perjalanan untuk individu dan kelompok; mengoperasikan
jalan tol; mengoperasikan tempat parkir; menjual karcis/tiket sarana angkutan darat/laut; menurunkan muatan dan barang
bawaan; menyediakan air, darat dan kendaraan udara untuk digunakan dalam transportasi dan mengatur penyewaannya;
menyediakan area terbang; menyediakan fasilitas penyimpanan sendiri untuk orang lain; menyediakan fasilitas tambatan
kapal; menyediakan informasi jalan dan lalu lintas; menyediakan informasi mengenai ketentuan jalan tol; menyediakan
informasi mengenai rute; menyediakan informasi on-line di bidang transportasi, pengemasan dan penyimpanan barang;
menyediakan informasi pengangkutan dan gudang penyimpanan melalui jaringan komputer global; menyediakan informasi
yang berkaitan dengan perjalanan dan transportasi, melalui sarana elektronik; menyediakan jasa transportasi laut,
penyimpanan dan pengiriman; menyediakan kapal pesiar untuk perjalanan; menyediakan kendaraan untuk wisata dan
perjalanan; menyediakan layanan check-in otomatis untuk pelancong udara; menyediakan layanan pemesanan taksi melalui
aplikasi seluler; menyediakan layanan transportasi dengan perahu untuk wisata mengamati paus dengan pemandu;
menyediakan transportasi taksi untuk orang-orang yang tidak mampu mengemudi dengan aman karena konsumsi alkohol;
menyediakan transportasi untuk orang tua atau orang cacat; menyelenggarakan dan menjual pelayaran wisata; menyewa
mobil sewaan; merencanakan dan mengatur tur wisata keliling dan wisata sehari; merencanakan, mengatur dan memesan
perjalanan; merencanakan, mengatur dan memesan perjalanan dengan cara elektronik; operasi jembatan; operasi
penyelamatan [transportasi]; organisasi kunjungan; organisasi perjalanan; panduan perjalanan dan layanan informasi
perjalanan; panduan perjalanan, layanan pendamping dan kurir; parkir pesawat; parkir valet; pasokan energi listrik, gas, air,
dan pemanas distrik; pasokan gas; pelabuhan derek bongkar muat; pelacakan armada mobil menggunakan navigasi
elektronik dan alat pelacak [informasi transportasi]; pelacakan dan penelusuran paket secara komputerisasi dalam perjalanan
[informasi transportasi]; pelacakan dan penelusuran pengiriman [informasi transportasi]; pelacakan dan penelusuran
pengiriman untuk mengikuti pengiriman; pelacakan kendaraan barang dengan komputer [informasi transportasi]; pelacakan
kendaraan pengangkutan dengan komputer atau melalui sistem penentuan posisi global [informasi transportasi]; pelacakan
kendaraan penumpang atau barang menggunakan komputer atau sistem penentuan posisi global [informasi transportasi];
pelacakan kendaraan penumpang dengan komputer [informasi transportasi]; pelacakan kendaraan penumpang dengan
komputer atau melalui sistem penentuan posisi global [informasi transportasi]; pelacakan kendaraan transportasi dengan
komputer [informasi transportasi]; pelacakan, penelusuran, dan manajemen pengiriman; pelacakan, penempatan dan
pemantauan kendaraan, kapal laut dan pesawat terbang; pelepasan kapal; pelesir dengan kapal pesiar; peluncuran dan
penempatan di orbit yang ditentukan dari satelit orang lain; peluncuran satelit untuk orang lain; pemanduan kapal; pemantauan
dan pelacakan pengiriman paket; pemantauan dan pelacakan pengiriman paket [informasi transportasi]; pembuangan limbah
medis [transportasi]; pembungkus barang; pembungkus kado; pemecah es; pemecah kebekuan untuk industri perkapalan;
pemenuhan pesanan (mengirimkan pesanan ke kustomer atau pihak lain); pemesanan dan mengatur akses ke lounge
bandara; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk anjing; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk hewan
peliharaan; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk kucing; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk kuda;
pemesanan dan pemesanan transportasi untuk orang lain melalui situs web; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk
perjalanan wisata; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk wisata hiking; pemesanan dan pemesanan transportasi
untuk wisata trekking; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk wisatawan; pemesanan dan pengaturan perjalanan
ekskursi dan pelayaran; pemesanan dan pialang kursi untuk kereta api, kapal, bis dan pesawat; pemesanan eco-travel dan
eco-tours melalui situs web; pemesanan eco-travel melalui situs web; pemesanan kursi untuk perjalanan; pemesanan kursi
untuk perjalanan kereta api; pemesanan kursi untuk perjalanan pelatih; pemesanan kursi untuk perjalanan udara; pemesanan
layanan perjalanan; pemesanan parkir bandara; pemesanan perjalanan; pemesanan perjalanan melalui agen; pemesanan
perjalanan melalui agen pihak ketiga; pemesanan perjalanan melalui kantor wisata; pemesanan perjalanan, wisata, dan kapal
pesiar; pemesanan ruang parkir; pemesanan sewa mobil; pemesanan terkomputerisasi dan tiket tanpa kertas dari layanan
transportasi maskapai; pemesanan tiket untuk perjalanan; pemesanan transportasi; pemesanan transportasi melalui agen
perjalanan; pemesanan transportasi melalui jaringan komputer global; pemesanan transportasi melalui situs web; pemesanan
transportasi untuk penumpang, barang dan hewan; pemesanan tur perjalanan wisata; pemesanan tur perjalanan wisata
melalui agen; pemesanan wisata lingkungan melalui situs web; pemogokan surat; pemuatan barang; pemuatan barang ke
kapal; pemuatan kargo; pemuatan kontainer pengiriman ke kapal; pemuatan kontainer pengiriman ke kendaraan rel;
pemuatan kontainer pengiriman ke truk; pemuatan, pengepakan, penyimpanan dan transportasi kargo; pemuatan,
pengepakan, penyimpanan, pengangkutan dan pembongkaran barang; pemuatan, pengepakan, penyimpanan, transportasi
dan pembongkaran kargo; penanganan bagasi; penanganan barang; penanganan kargo; penanganan kargo dan jasa
pengiriman; penanganan kargo, yaitu, penanganan stasiun pengangkutan kontainer; penanganan kargo, yaitu, pengemasan
dan parsel/pengiriman barang untuk keperluan/tujuan transportasi; penarik dan transportasi mobil sebagai bagian dari layanan
kerusakan kendaraan; penarik kapal; penarik kendaraan; penarik kendaraan bermotor; penarik kendaraan sehubungan
dengan layanan kerusakan; penarik laut; penarik maritim; penarik mobil; penarik mobil atau truk darurat; penarik mobil darurat;
penarik pesawat terbang; penarik truk darurat; pencarian dan pelacakan orang dan barang untuk keperluan transportasi;
pendamping pribadi wisawatan; pendampingan pelancong; penerbitan tiket untuk perjalanan; penerusan surat; pengambilan
dan pengiriman surat; pengangkutan; pengangkutan bahan bakar melalui pipa; pengangkutan barang; pengangkutan barang
[pengiriman barang]; pengangkutan barang dalam kondisi dingin; pengangkutan barang dengan kapal; pengangkutan barang
dengan kapal, pesawat terbang, kereta api, kendaraan bermotor dan truk; pengangkutan
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barang dengan kendaraan bermotor, truk, kereta api, kapal laut dan pesawat terbang; pengangkutan barang dengan
tongkang; pengangkutan barang dengan tongkang, kereta api, feri, kendaraan bermotor, truk dan kapal; pengangkutan barang
melalui sungai, kereta api, kapal feri, mobil, truk dan kapal; pengangkutan barang muatan; pengangkutan barang-barang
berharga dan uang dengan truk; pengangkutan barang-barang berharga yang dilindungi; pengangkutan dan pengiriman
produk konsumsi serta makanan dan minuman yang dipesan secara daring atau jenis telekomunikasi lainnya; pengangkutan
dan penyimpanan minyak mentah, produk minyak, gas alam, gas alam cair dan gas minyak bumi cair; pengangkutan dan
penyimpanan sampah; pengangkutan dengan kereta; pengangkutan furnitur orang lain dengan truk; pengangkutan gas alam;
pengangkutan kargo gabungan yang didukung teknologi informasi; pengangkutan kontainer barang dengan kereta api;
pengangkutan kontainer barang dengan truk; pengangkutan limbah; pengangkutan limbah berbahaya; pengangkutan limbah
medis dan limbah khusus; pengangkutan limbah yang terkontaminasi; pengangkutan minyak; pengangkutan minyak melalui
saluran pipa; pengangkutan minyak mentah; pengangkutan orang dan barang; pengangkutan orang dan barang melalui darat,
udara dan air; pengangkutan orang dengan sistem kereta cepat transit perkotaan; pengangkutan organ manusia;
pengangkutan paket; pengangkutan pupuk, sulfur dan asam sulfat dengan kereta api, tongkang, truk dan kapal; pengangkutan
tanah yang terkontaminasi; pengangkutan uang dan barang berharga; pengangkutan uang dan barang berharga yang dijaga;
pengantaran barang; pengantaran makanan; pengaturan dan pemesanan wisata, kunjungan, wisata sehari dan wisata keliling
kota; pengaturan perjalanan dan layanan pemesanan; pengaturan perjalanan dan layanan pemesanan, dan penyediaan
informasi yang berhubungan dengan pengaturan perjalanan dan layanan pemesanan; pengaturan perjalanan singkat dan
perjalanan jangka waktu tertentu dengan kapal; pengaturan transportasi; pengawalan tur perjalanan; pengawalan tur
perjalanan dan penyediaan informasi yang berkaitan dengan pengawalan tur perjalanan; pengawalan wisata perjalanan;
pengelolaan arus lalu lintas kendaraan melalui jaringan dan teknologi komunikasi canggih; pengemasan barang; pengemasan
barang dagangan; pengemasan barang dalam perjalanan; pengemasan barang untuk transportasi; pengemasan dan layanan
pengepakan; pengemasan dan pengiriman barang untuk transportasi; pengemasan dan penyimpanan barang; pengemasan
dan penyimpanan barang dan paket; pengemasan produk garam beryodium; pengepakan artikel untuk transportasi;
pengepakan barang; pengepakan barang dalam wadah; pengepakan barang menggunakan bahan pengepakan dan
pengiriman yang berkelanjutan atau biodegradable; pengepakan dan pengemasan barang untuk pengangkutan atau
pengiriman gabungan; pengepakan dan penyimpanan barang; pengepakan kargo; pengiriman barang; pengiriman barang dan
pesan disertai dengan balon atau presentasi baru; pengiriman barang dengan truk; pengiriman barang ekspres; pengiriman
barang ekspres dengan truk; pengiriman barang melalui jalan darat atau kereta api; pengiriman barang melalui kurir;
pengiriman barang melalui pos; pengiriman barang melalui transportasi udara; pengiriman barang secara cepat dengan
kendaraan; pengiriman barang secara ekspres melalui transportasi udara; pengiriman bingkisan oleh kurir; pengiriman bunga;
pengiriman dan penerusan surat; pengiriman dan penerusan surat dan paket; pengiriman dan penyimpanan barang;
pengiriman dokumen; pengiriman ekspres; pengiriman kapal; pengiriman keranjang hadiah dengan barang-barang yang dipilih
mengenai acara atau tema tertentu; pengiriman korespondensi melalui pos atau kurir; pengiriman majalah; pengiriman
makanan dan minuman disiapkan untuk konsumsi; pengiriman makanan oleh restoran; pengiriman paket; pengiriman paket
melalui kurir; pengiriman pesan; pengiriman pesan disertai dengan balon atau presentasi baru; pengiriman pesan melalui kurir;
pengiriman pizza; pengiriman pos; pengiriman suku cadang ke pesawat darat melalui pesawat terbang; pengiriman surat
kabar; pengiriman surat kilat; pengiriman surat melalui kurir; pengiriman surat, korespondensi, majalah, paket, paket, surat
kabar, pengiriman dan barang; pengiriman, pengiriman dan distribusi surat kabar dan majalah; pengisian tunai mesin teller
otomatis; pengisian ulang dispenser uang tunai; pengisian ulang mesin penjual otomatis; pengoperasian dan
pengorganisasian wisata perjalanan; pengoperasian jaringan transportasi air; pengoperasian jaringan transportasi gas;
pengoperasian jaringan transportasi jalan; pengoperasian jaringan transportasi kereta api; pengoperasian jaringan transportasi
kereta api, jalan atau air; pengoperasian jaringan transportasi laut; pengoperasian jaringan transportasi udara; pengoperasian
kapal feri; pengoperasian kunci kanal; pengoperasian tur perjalanan; pengorganisasian, pemesanan dan pengaturan
kunjungan, perjalanan sehari dan wisata perjalanan wisata; pengumpulan dan pengangkutan memo elektronik; pengumpulan
dan pengangkutan serta pengiriman pesan dan barang / korespondensi / paket / parsel / dokumen / surat / barang dan materi
cetakan / kargo dan barang berharga / mesin dan peralatan melalui transportasi udara dan laut serta darat; pengumpulan
sampah [transportasi]; pengumpulan sampah dan limbah domestik; pengumpulan sampah dan limbah industri; pengumpulan,
pengangkutan dan pengiriman barang; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, barang pribadi dan bagasi
melalui jalan darat, kereta api, laut dan udara; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, dokumen, paket, dan
surat; pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan pengiriman surat, korespondensi, majalah, paket, paket, surat kabar,
pengiriman dan barang, semuanya melalui kurir, jalan, rel, udara atau air; penjemputan dan pengiriman barang tekstil;
penjemputan dan pengiriman kendaraan bermotor; penjemputan dan pengiriman paket dan barang; penjemputan, pengiriman,
dan penyimpanan properti pribadi; penjemputan, transportasi, dan pengiriman paket dan surat dengan berbagai moda
transportasi; penyaluran listrik; penyediaan air; penyediaan fasilitas bandara untuk penerbangan; penyediaan fasilitas
berlabuh; penyediaan fasilitas gudang berikat; penyediaan fasilitas parkir mobil; penyediaan fasilitas penyimpanan di gudang
atau bangunan lain; penyediaan informasi elektronik tentang perjalanan; penyediaan informasi jalan dan lalu lintas;
penyediaan informasi lokasi dan arah kendaraan; penyediaan informasi parkir; penyediaan informasi perjalanan; penyediaan
informasi perjalanan melalui jaringan komputer global; penyediaan informasi perjalanan wisata selam (diving) dan snorkeling
di Pulau melalui situs web; penyediaan informasi sehubungan dengan perjalanan dan turisme melalui internet atau melalui
jaringan telekomunikasi; penyediaan informasi sehubungan dengan transportasi; penyediaan informasi tentang masalah
transportasi; penyediaan informasi tentang transportasi, perjalanan dan perencanaan rute dari basis data komputer yang
dapat dicari secara online; penyediaan informasi transportasi dan lalu lintas; penyediaan informasi transportasi dan perjalanan;
penyediaan informasi transportasi dan perjalanan melalui perangkat dan perangkat telekomunikasi seluler; penyediaan
informasi yang berhubungan dengan layanan transportasi kereta api, bis, kapal dan pesawat termasuk informasi diagram
pengoperasian, status pemesanan dan biaya transportasi; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan
perjalanan wisata; penyediaan informasi yang berhubungan dengan perjalanan; penyediaan informasi, berita, dan ulasan dari
penyedia layanan perjalanan; penyediaan jasa navigasi; penyediaan jasa navigasi dan penyediaan informasi yang
berhubungan dengan penyediaan jasa navigasi; penyediaan jasa navigasi dan penyediaan informasi yang berhubungan
dengannya melalui jaringan komunikasi; penyediaan konsultasi perjalanan; penyediaan layanan dan fasilitas pergudangan;
penyediaan rantai logistik dan jasa pengembalian bahan logistik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman
barang untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal atau truk; penyediaan ruang parkir; penyelaman dan penyelamatan
bawah air; penyelamatan; penyelamatan bawah air; penyelamatan kapal; penyelamatan kapal dalam kesulitan; penyelamatan
kendaraan; penyelamatan mobil; penyewaan batang bepergian; penyewaan bus; penyewaan dan/atau sewa-guna kendaraan
bertenaga manusia; penyewaan dan/atau sewa-guna kontainer; penyewaan fasilitas penyimpanan; penyewaan flatcars kereta
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api; penyewaan freezer; penyewaan freezer untuk keperluan rumah tangga; penyewaan freezer untuk penggunaan komersial;
penyewaan freezer-kulkas untuk keperluan rumah tangga; penyewaan garasi dan tempat parkir; penyewaan gerbong;
penyewaan gerbong kereta api; penyewaan go-kart; penyewaan gudang; penyewaan gudang anggur listrik; penyewaan
gudang dan wadah penyimpanan; penyewaan gudang dan wadah penyimpanan, pergudangan diinginkan; penyewaan kapal;
penyewaan kapal layar; penyewaan kapal pesiar; penyewaan kendaraan; penyewaan kendaraan air; penyewaan kendaraan
barang; penyewaan kendaraan bermotor; penyewaan kendaraan bermotor, kapal laut dan pesawat terbang; penyewaan
kendaraan dan peralatan untuk penggerak melalui udara; penyewaan kendaraan jalan; penyewaan kendaraan jalan dan
kereta api, kecuali kendaraan penumpang; penyewaan kendaraan kereta api; penyewaan kendaraan komersial; penyewaan
kendaraan listrik; penyewaan kendaraan rekreasi; penyewaan kendaraan traksi dan trailer; penyewaan kendaraan
transportasi; penyewaan kendaraan udara; penyewaan kendaraan untuk acara; penyewaan kendaraan untuk penggerak
melalui darat, udara, air atau kereta api; penyewaan kendaraan yang dilengkapi GPS; penyewaan kereta bayi; penyewaan
kontainer kargo; penyewaan kontainer pengiriman; penyewaan kontainer transportasi dan penyimpanan; penyewaan kontainer
untuk industri pengiriman; penyewaan kontainer untuk pergudangan dan penyimpanan; penyewaan kontainer untuk
transportasi dan penyimpanan barang; penyewaan kotak kuda; penyewaan kotak surat; penyewaan kuda untuk keperluan
transportasi; penyewaan lemari es untuk penggunaan komersial; penyewaan lemari es untuk penggunaan rumah tangga;
penyewaan loker makanan beku; penyewaan lonceng selam; penyewaan lonceng selam dan pakaian selam; penyewaan
mesin dan peralatan bongkar muat; penyewaan mesin dan peralatan pembekuan; penyewaan mesin dan peralatan
pengemasan atau pembungkus; penyewaan mesin pengepakan; penyewaan mesin pesawat terbang; penyewaan mobil;
penyewaan mobil balap motor; penyewaan mobil dan sepeda; penyewaan mobil hidrogen; penyewaan mobil listrik;
penyewaan mobil robot; penyewaan mobil salju; penyewaan mobil sport; penyewaan mobil yang digerakkan oleh sopir;
penyewaan mobil, garasi dan penyewaan ruang parkir; penyewaan pakaian selam; penyewaan pakaian selam air dalam;
penyewaan palet dan wadah untuk pengangkutan barang; penyewaan palet dan wadah untuk penyimpanan barang;
penyewaan palet untuk keperluan industri dan komersial; penyewaan palet untuk pengangkutan atau penyimpanan barang;
penyewaan penggunaan saluran listrik kepada pihak ketiga untuk transmisi listrik; penyewaan penutup pelindung untuk kursi
kendaraan; penyewaan penyimpanan berpendingin; penyewaan perahu; penyewaan perahu dayung; penyewaan perahu
layar; penyewaan perahu motor; penyewaan perahu, mobil, sepeda, lonceng selam dan pakaian selam; penyewaan peralatan
GPS untuk keperluan navigasi; penyewaan pesawat; penyewaan pesawat amfibi; penyewaan pesawat, kendaraan dan kapal;
penyewaan rak atap kendaraan; penyewaan ruang gudang; penyewaan ruang parkir kendaraan; penyewaan ruang parkir
mobil; penyewaan ruang penyimpanan; penyewaan sepeda; penyewaan sepeda motor; penyewaan sepeda roda tiga;
penyewaan sistem navigasi; penyewaan sistem parkir mekanis; penyewaan skuter motor; penyewaan skuter untuk keperluan
transportasi; penyewaan speedboat; penyewaan tambatan untuk kapal; penyewaan tanker; penyewaan tempat parkir dan
garasi untuk kendaraan; penyewaan tempat parkir garasi; penyewaan tongkang; penyewaan trailer mobil; penyewaan traktor;
penyewaan traktor pertanian; penyewaan trem; penyewaan truk dan trailer; penyewaan truk forklift; penyewaan unit
penyimpanan; penyewaan wadah penyimpanan; penyewaan wadah penyimpanan yang tetap dan bergerak untuk pengguna
komersial dan perumahan; penyewaan, pemesanan dan penyediaan kapal; penyewaan, pemesanan dan penyediaan kapal
penumpang; penyewaan, pemesanan dan penyediaan kapal, kapal pesiar, perahu dayung, perahu motor, kapal layar, kano
dan perahu air lainnya; penyewaan, pemesanan dan penyediaan kapal, perahu dayung, perahu motor, kapal layar dan kano;
penyewaan, pemesanan dan penyediaan kendaraan bermotor, sepeda dan kuda; penyewaan, pemesanan dan penyediaan
perahu dayung, perahu motor, kapal layar, dan sampan; penyewaan, pemesanan dan penyediaan pesawat terbang;
penyimpanan; penyimpanan bahan berbahaya; penyimpanan barang; penyimpanan barang / korespondensi / paket / parsel /
dokumen / surat / barang dan materi cetakan serta kargo dan barang berharga; penyimpanan barang berikat; penyimpanan
barang dalam kondisi yang didinginkan; penyimpanan barang dalam perjalanan; penyimpanan barang di gudang;
penyimpanan barang penumpang; penyimpanan barang yang didinginkan; penyimpanan barang yang diinginkan;
penyimpanan barang-barang petroleum; penyimpanan bulu; penyimpanan dan distribusi listrik; penyimpanan dan pasokan gas
alam cair dan gas minyak cair; penyimpanan dan penanganan barang; penyimpanan darah; penyimpanan data atau dokumen
yang disimpan secara elektronik; penyimpanan didinginkan; penyimpanan energi dan bahan bakar; penyimpanan fisik dari
basis data, gambar, dan data elektronik lainnya yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik dari data arsip yang
disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik dari gambar digital yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik data
atau dokumen yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik data digital yang tersimpan secara elektronik, foto, file
audio dan gambar; penyimpanan fisik data, dokumen, foto digital, musik, gambar, video, dan permainan komputer yang
disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik file dan dokumen yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik file video
digital yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik foto dan video digital yang disimpan secara elektronik;
penyimpanan fisik foto digital yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik game komputer yang disimpan secara
elektronik; penyimpanan fisik informasi dan data yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik media elektronik yang
berisi gambar, teks dan data audio; penyimpanan fisik musik digital yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik pesan
dan data yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik sementara dari informasi dan data yang disimpan secara
elektronik; penyimpanan furnitur; penyimpanan gas; penyimpanan gas alam cair di kapal; penyimpanan gudang; penyimpanan
instrumen dan peralatan bedah; penyimpanan kapal; penyimpanan kargo; penyimpanan kargo sebelum transportasi;
penyimpanan kargo setelah transportasi; penyimpanan kontainer dan kargo; penyimpanan limbah; penyimpanan limbah
radioaktif; penyimpanan limbah yang terkontaminasi; penyimpanan makanan beku di gudang; penyimpanan makanan laut
yang didinginkan; penyimpanan massal; penyimpanan minyak; penyimpanan minyak limbah; penyimpanan pakaian;
penyimpanan perahu, kapal pesiar, perahu dan kendaraan air; penyimpanan produk pertanian; penyimpanan produk pertanian
di gudang; penyimpanan sementara barang-barang pribadi; penyimpanan sementara pengiriman; penyimpanan, distribusi,
dan pasokan energi dan bahan bakar; penyimpanan, distribusi, dan transportasi gas minyak cair; penyimpanan, distribusi,
transportasi, pengiriman, dan pengiriman gas, minyak, dan bahan kimia; penyimpanan, pembungkus dan pengemasan
barang; penyimpanan, pengangkutan, penjemputan, dan pengemasan barang; penyimpanan, pengiriman dan pengiriman
barang; penyimpanan, transportasi dan pengiriman barang; perantara transportasi barang; perantara untuk penyewaan, sewaguna, penjualan, pembelian dan/atau pemborongan kapal dan/atau perahu; perencanaan dan pemesanan perjalanan dan
transportasi, melalui sarana elektronik; perencanaan dan pemesanan perjalanan maskapai, melalui sarana elektronik;
perencanaan distribusi terkomputerisasi terkait transportasi; perencanaan rute pengiriman; perencanaan, pengangkutan,
pengangkutan wisatawan; pergudangan; pergudangan barang; pergudangan didinginkan; persewaan gerobak; persewaan
kapal; persewaan kapal pesiar; persewaan kereta; persewaan kursi roda; persewaan pelatih motor; persewaan rumah motor;
persewaan sampan; persewaan troli; persewaan truk; persewaan truk kereta api; persewaan van; perutean kendaraan oleh
komputer di jaringan data; pialang angkutan; pialang kapal; pinjaman dan penyewaan pesawat terbang; rantai pasok logistik
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dan prosedur pengembalian logistik (reverse logistics) yaitu penyimpanan serta pengangkutan dan pengiriman dokumen /
paket / bahan baku dan angkutan lainnya untuk pihak lain melalui udara atau kereta api atau kapal atau truk; refloating kapal
dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; rental moped; reservasi dan pemesanan kapal pesiar; reservasi dan
pemesanan kursi untuk perjalanan; reservasi dan pemesanan transportasi untuk penumpang dengan kapal pesiar; reservasi
dan pemesanan transportasi untuk penumpang dengan mobilitas terbatas; reservasi dan pemesanan transportasi untuk
penumpang tunanetra dan tunanetra; reservasi perjalanan; reservasi perjalanan yang terkomputerisasi; sewa garasi; sewa
kapal; sewa kereta api; sewa kuda; sewa lemari es; sewa palet; sewa pesawat; sewa tempat parkir; sewa transportasi kereta
api; sewa van bergerak; sewa, pemesanan, dan penyediaan kapal pesiar; transmisi minyak atau gas melalui jaringan pipa;
transportasi ambulans; transportasi bagasi; transportasi bahan bangunan; transportasi barang; transportasi barang beku yang
didinginkan; transportasi barang berharga; transportasi barang dagangan dan penumpang; transportasi barang dan
penumpang melalui udara; transportasi barang dengan air pedalaman; transportasi barang dengan kapal; transportasi barang
dengan kereta api; transportasi barang dengan truk; transportasi barang dingin yang didinginkan; transportasi barang melalui
jalan darat; transportasi barang melalui jalan darat atau kereta api; transportasi barang melalui laut; transportasi barang
melalui laut, udara, kereta api atau jalan; transportasi barang melalui truk, kereta api dan udara; transportasi barang melalui
udara dan laut; transportasi barang penumpang; transportasi barang, penumpang dan pelancong melalui udara; transportasi
bus; transportasi dan distribusi gas alam dan gas cair; transportasi dan layanan pengiriman melalui jalan darat; transportasi
dan pengiriman barang; transportasi dan pengiriman barang, sampel dan barang dagangan dari segala jenis melalui jalan
darat, kereta api dan kapal; transportasi dan penyimpanan bahan bakar; transportasi dan penyimpanan bahan kimia;
transportasi dan penyimpanan barang; transportasi dan penyimpanan barang dalam kondisi pendingin; transportasi dan
penyimpanan gas; transportasi dan penyimpanan limbah dan bahan daur ulang; transportasi dan penyimpanan minyak;
transportasi darat; transportasi darat, air dan kendaraan udara; transportasi dengan air; transportasi dengan air pedalaman;
transportasi dengan kendaraan bertenaga manusia; transportasi dengan pelatih; transportasi dengan pipa; transportasi
dengan truk; transportasi di dalam toko; transportasi gas alam cair melalui laut; transportasi global untuk orang lain dengan
segala cara yang tersedia; transportasi helikopter; transportasi hewan mati; transportasi hewan peliharaan untuk orang lain;
transportasi jalan komersial lokal dan jarak jauh; transportasi jalur air pedalaman; transportasi kapal; transportasi kapal
barang; transportasi kapal feri; transportasi kapal kargo; transportasi kapal kesenangan; transportasi kapal penumpang;
transportasi kargo; transportasi kargo melalui udara; transportasi keamanan; transportasi kendaraan; transportasi kereta api;
transportasi kereta api dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; transportasi kereta gantung; transportasi
kontainer pengiriman dengan kapal; transportasi laut; transportasi laut gas alam cair; transportasi makanan yang didinginkan;
transportasi mekanik ke pesawat darat melalui pesawat terbang; transportasi melalui darat; transportasi melalui laut;
transportasi mobil; transportasi mobil dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; transportasi mobil lapis baja;
transportasi monorel; transportasi nasional dan internasional; transportasi orang; transportasi orang dan barang melalui darat,
laut dan udara; transportasi orang dan barang melalui jalan darat, kereta api, air dan udara; transportasi orang dan barang
melalui jalan darat, kereta api, kapal penumpang dan udara; transportasi orang dan barang melalui jalan darat, kereta api, laut
dan udara; transportasi orang yang meninggal; transportasi orang yang meninggal dengan kereta api; transportasi orang yang
meninggal dengan mobil jenazah; transportasi orang yang meninggal melalui udara; transportasi pasien dengan ambulans;
transportasi pasien dengan ambulans udara; transportasi pemakaman dengan kendaraan penumpang; transportasi
pemakaman dengan limusin; transportasi pemakaman dengan perahu; transportasi pengiriman melalui udara; transportasi
penumpang; transportasi penumpang dan barang; transportasi penumpang dan barang bawaan penumpang; transportasi
penumpang dan barang dengan kereta api; transportasi penumpang dan barang dengan mobil, kereta api, kapal dan pesawat
terbang; transportasi penumpang dan barang dengan perahu; transportasi penumpang dan barang melalui jalan darat, kereta
api, air dan udara; transportasi penumpang dan barang melalui jalan darat, kereta api, kapal dan udara; transportasi
penumpang dan barang melalui jalan darat, kereta api, laut dan udara; transportasi penumpang dan barang melalui udara;
transportasi penumpang dan kargo melalui udara; transportasi penumpang dengan air pedalaman; transportasi penumpang
dengan bus; transportasi penumpang dengan kapal pesiar; transportasi penumpang dengan kendaraan bermotor, bus, kereta
api, kapal dan pesawat terbang; transportasi penumpang dengan kereta api; transportasi penumpang dengan kereta api kabel;
transportasi penumpang dengan kereta api, feri, kendaraan bermotor dan kapal; transportasi penumpang melalui jalan darat;
transportasi penumpang melalui jalan darat, laut dan udara; transportasi penumpang melalui sungai, kereta api, kapal feri,
mobil dan kapal; transportasi penumpang melalui udara; transportasi pesawat baling-baling; transportasi pesawat turbojet;
transportasi produk pertanian; transportasi sungai; transportasi sungai dengan perahu; transportasi taksi; transportasi taksi
untuk orang-orang di kursi roda; transportasi tanker; transportasi tongkang; transportasi trem; transportasi truk; transportasi
truk yang dijaga; transportasi udara; transportasi udara untuk penumpang dan barang; transportasi udara dan laut;
transportasi udara dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; transportasi udara dan penyimpanan barang;
transportasi udara untuk barang; transportasi wisatawan; transportasi, pengemasan dan penyimpanan barang; transportasi,
pengemasan dan penyimpanan mesin cetak; transportasi, pengemasan dan penyimpanan mesin untuk industri percetakan;
transportasi, pengepakan dan penyimpanan barang; transportasi, pengiriman, pengemasan, dan penyimpanan barang;
transportasi, penyimpanan dan pengiriman anggur; truk pengangkut; tur perjalanan dan layanan pemesanan tiket; uji coba
kapal; uji coba kapal dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2022069582
: 10/09/2022 11:24:43
:
: PT Mahkota Sukses Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Plaza Kota, JL. TIANG BENDERA V NO.27 Ruko No. 8-9, kel. Roa Malaka,
Kec. Tambora, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11230
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: GLUCOPEL

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Silver
: 32
: ===Bubuk untuk minuman; Sari buah; bubuk untuk membuat minuman; ekstrak buah tanpa-alkohol; konsentrat buah untuk
membuat minuman; konsentrat untuk membuat minuman buah; minuman sari apel; sari buah apel, tanpa-alkohol; serbuk
digunakan dalam sediaan minuman berbahan dasar buah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022069583
: 10/09/2022 11:27:11
:
: Daniel Evan Cahyono

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Perkutut 21 F, Kel. Kiringan, Kec. Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOKO EMAS WIDJAJA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Emas (Gold)
: 35
: ===Toko emas; Toko emas dan perhiasan; Toko perhiasan; toko yang menjual emas dengan kadar kemurnian 99.99; toko
yang menjual perhiasan emas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022069584
: 10/09/2022 12:23:04
:
: Aditya Ramadhani

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Tanjung Raya 2 GG. Hidayah No.7 RT 006 RW 001 Kel. Saigon, Pontianak Timur
, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78132
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ARTOZH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 3
: ===Parfum, eau de toilette; Sabun cair badan; Sabun untuk muka; Sampo; colognes, parfum dan kosmetik; deodoran roll-on;
deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; kondisioner rambut; kondisioner sampo;
lotion masker tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion perawatan rambut; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk wajah;
parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik;
sabun wajah; sampo dan kondisioner; sampo dan kondisioner rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069585
: 10/09/2022 12:55:14
:
: SONI AGUS PRATAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BANTENG KESELET, Desa Taman Indah, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat, 83562
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Badil Abadi
: Berusaha Tanpa Menyerah

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hijau, orange
: 31
: ===sayuran hidroponik segar===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022069586
: 10/09/2022 13:01:34
:
: NOVIYANTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.KACANG RT 010 RW 004 KELURAHAN JAWA, Kota Singkawang, Kalimantan
Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TOPA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35
: ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen penjualan; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel,
layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; 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, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk
keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; 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 penjualan barang secara
retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa ritel dan toko ritel online dalam
bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris lainnya.; 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 yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan
grosir; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi;
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; Toko eceran yang menjual
perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; 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 pakaian; jasa grosir dan eceran; jasa organisasi dan
manajemen program promosi insentif dan penjualan; 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-jasa penjualan barang; 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 periklanan dan manajemen
penjualan; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); penjualan
eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; 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,
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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
(marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); promosi penjualan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022069587
: 10/09/2022 13:02:01
:
: MAHRON

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN KOPANG I DESA KOPANG REMBIGA, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat, 83553
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Zaskia Putri
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, coklat
: 29
: ===keripik pisang; keripik ubi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069589
: 10/09/2022 13:16:33
:
: PT SIRAJ BADAWI CUKUP RUPIAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Aryasalingsingan, Blok Kavling Baru RT 018 Rw 007 Desa Kasugengan
Kidul,Depok,Cirebon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 45155
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KECAP MENJANGAN MAS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning,Merah,Hitam
: 30
: ===Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069590
: 10/09/2022 13:28:21
:
: PT SIRAJ BADAWI CUKUP RUPIAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Aryasalingsingan, Blok Kavling Baru RT 018 Rw 007 Desa Kasugengan Kidul,
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 45155
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KECAP SB
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah,Kuning,Hijau,Hitam
: 30
: ===Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: D262022069591
: 10/09/2022 13:31:13
:
: JEINS VIN ELISA

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TOWUA II NO. 35 PALU, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94111
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: dapoJA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM;PUTIH
: 30
: ===Bakpia Kukus (Kue tradisional); Kue Bolu Kukus; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Cucur; Kue Nastar
Keju; Kue Pia; Kue Pia Saronde; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Srikaya; Kue Talam; Kue-kue; Makanan
dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan
bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; kue basah; kue beras [kukus
dan dibungkus daun]; kue bolu; kue buah; kue coklat; kue kastangel; kue keju; kue kering; kue kering kastengel; kue nastar;
kue pai; kue putri salju; kue sus; makanan ringan dengan bahan dasar mie===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069592
: 10/09/2022 13:39:03
:
: PT SIRAJ BADAWI CUKUP RUPIAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Aryasalingsingan, Blok Kavling Baru RT 018 Rw 007 Desa Kasugengan Kidul,
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 45155
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KECAP SURABRAJA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah,hitam,putih
: 30
: ===Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022069668
: 11/09/2022 08:59:45
:
: VETIE

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. GRAHA INDAH K/6 RT/RW 003/014 Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta
Barat
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Afrizal S.Psi.,S.H.
: Jl. Palem II No. 12 RT. 003 RW. 006 Cibunar, Parung Panjang Kab. Bogor

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Keiro Steak & Donburi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hitam dan Merah
: 43
: ===Layanan restoran dibawa pulang; Restoran; Restoran Jepang; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa
restoran; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan restoran ramen; layanan restoran tempura;
layanan restoran udon dan soba; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pemesanan akomodasi sementara;
penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; restoran masakan khas jepang; restoran
yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan
minuman)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069669
: 11/09/2022 10:37:35
:
: FIRMA FEBRIYANTI

540 Etiket

: SIMO SIDOMULYO 3 NO 60A, RT 005 RW 16, KEL PETEMON, KEC SAWAHAN,
SURABAYA , Kota Surabaya, Jawa Timur
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NEW.BY.ME
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH MUDA
: 3
: ===Krem Jerawat Non Medis; Serum jerawat; Toner Pelembab Wajah; bedak wajah; body lotion untuk keperluan kosmetik;
krim kosmetik; krim pelembab; krim pemutih kulit; krim tabir surya; losion untuk tubuh; pelembab bibir; sabun wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022069670
: 11/09/2022 11:26:20
:
: HUSIN ZAKI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KH. BALQI KOMPLEK PERMATA HIJAU BLOK A3-12 RT 039 RW 008 KEL
SILABERANTI KEC JAKABARING, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30252
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOKYIO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: semua jenis warna
: 23
: ===Benang tisik; Memintal benang dan benang sutera; benang bordir dan benang; benang dan benang dasar campuran;
benang dan benang serat sintetis; benang dan benang wol; benang jahit dan benang; benang jahit untuk penggunaan tekstil;
benang katun dan benang; benang katun twisted dan benang; benang katun untuk penggunaan tekstil; benang linen dan
benang; benang pintal dan benang; benang plastik dan benang untuk penggunaan tekstil; benang rajut; benang rami dan
benang; benang rayon dan benang; benang sutera dan benang; benang sutra mentah; benang sutra pintal tangan dan
benang; benang sutra untuk penggunaan tekstil; benang tekstil; benang untuk rajutan tangan; benang untuk sulaman,
penjahitan dan menjahit; benang wol dan benang; benang wol untuk penggunaan tekstil; benang yang terbuat dari katun
pintal; benang*; sisa benang dan benang; sutra pintal; wol untuk rajutan tangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069671
: 11/09/2022 12:55:16
:
: Eka Benyanto NG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. GOLD COAST AVENUE NO.36 D BGM PIK, RT.001/RW.006, Kel. Kamal Muara,
Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, 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
: Whatnot
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning
: 9
: ===Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; aplikasi
komputer untuk mengotorisasi pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi pembayaran elektronik
(uang digital/ digital money) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelian/ pembayaran; aplikasi seluler yang dapat
diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi telepon selular untuk mengakses dan streaming audio visual dan
konten multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi global; aplikasi untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan
komputer pribadi; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat
lunak untuk mengakses dan menelusuri database online dan situs web; platform berbasis website dan aplikasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2022069672
: 11/09/2022 13:29:53
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: PT. BABA MENTARI NUSANTARA

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Enggano No. 15 Blok A9 08/16, Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: babanagi
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah dan hitam
: 29
: ===Asinan; Ayam potong dalam kemasan; Bakso daging sapi; Cumi beku; Daging ayam beku; Ikan olahan dalam kaleng;
Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Kentang (dalam bentuk) stick; Makanan beku terutama terdiri dari pengganti
daging; 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 ringan dan keripik
berbahan dasar kentang; Makanan siap masak terutama terdiri dari ikan; Makanan yang diolah dari ikan; Makanan yang
terbuat dari daging dan ikan; Onigiri Daging; Onigiri Ikan; Potongan daging ikan tanpa tulang; Produk daging yang dibekukan;
Produk terbuat dari kentang; Produk unggas; Sayuran (mousses); Telur; Uling (Belut); acar jahe; air kaldu; ayam giling; bakso;
bakso urat; bawang goreng; belut, tidak hidup; cumi kering; cumi, tidak hidup; daging; daging atau ikan kalengan; daging
ayam; daging beku; daging beku-kering; daging giling; daging irisan; daging kalengan; daging kemasan; daging sapi; daging
sapi olahan; daging yang bisa dimakan; daging yang dimasak, kalengan; daging, beku; dendeng; fillet dada ayam; fillet
haddock (ikan); fillet ikan; hasil olahan ikan untuk makanan manusia; hoshi-nori [lembaran rumput laut kering]; iga [potongan
daging]; ikan dimasak; ikan beku; ikan beku yang dimasak; ikan dan kentang goreng; ikan goreng kremes; ikan goreng
rempah; ikan olahan; ikan, diawetkan; ikan, diolah; ikan, kaleng; ikan, tidak hidup; irisan daging sapi; irisan sayuran; jamur
yang dapat dimakan, diolah; kentang goreng; kentang goreng singkong; kentang goreng yang dibekukan; kentang yang sudah
diolah dan diawetkan; keripik kentang; kuah daging; lobster, tidak hidup; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan,
unggas atau sayuran; makanan berbahan dasar daging; makanan berbahan dasar ikan; makanan dingin terutama terdiri dari
daging; makanan dingin terutama terdiri dari unggas; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari daging; makanan dingin
yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan ringan berbahan dasar daging; makanan ringan berbahan dasar ikan;
makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan
utama yang sebagian besar terdiri dari daging; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan utama yang
sebagian besar terdiri dari unggas; makanan yang disiapkan dari ikan; manisan jahe; minyak goreng; persiapan untuk
membuat sup; potongan daging sapi; produk daging; produk daging olahan; produk daging sapi; produk ikan kaleng; produk
ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk makanan terutama terdiri dari daging; produk makanan yang
terbuat dari ikan; produk-produk berbahan dasar daging ikan; sayuran mentah, diiris; sayuran mentah, kupas; sayuran
tempura; sediaan chanterelles [jamur]; telur ayam; telur cair; telur, diolah; tempura daging; tempura telur; udang karang, tidak
hidup; udang, bukan hidup; udang, tidak hidup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069673
: 11/09/2022 15:00:08
:
: Eko Joko Susilo

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gelang RT 001 RW 008 Puntukrejo, Ngargoyoso Karanganyar, Kabupaten
Karanganyar, Jawa Tengah, 57793
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Raana
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu
: 3
: ===Sabun Mandi; Scrub untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan
kosmetik; losion untuk tubuh; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lulur; lulur kosmetik; sabun
cair; sabun cair untuk mandi; sabun mandi cair===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022069713
: 12/09/2022 08:48:22
:
: FEBRIANTI PUSPITA SARI

540 Etiket

: JL. PULAU BURU III/22, BR/LINK PEKAMBINGAN, KEL/DESA DAUH PURI, KEC.
DENPASAR BARAT, Kota Denpasar, Bali
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LA FOYA VILLA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 36, 43
: ===layanan apartemen, kondominium, villa, dan jasa manajemen penyewaan kabin; penyewaan apartemen, kondominium,
villa, dan kabin beserta perabot dalam jangka pendek===
===Jasa penyewaan villa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022069714
: 12/09/2022 08:51:41
:
: Laurens Nagajaya

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sutera Palma 3 No.32 RT 001/015Alam Sutera Serpong Utara, Kota Tangerang
Selatan, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Furrytale
: Kisah Peliharaan Berbulu

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 31
: ===Makanan Hewan Peliharaan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022069715
: 12/09/2022 09:07:53
:
: THALITA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.BRAWIJAYA RT.002/RW.002, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 61481
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: The Scent Goals
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Spray wajah (kosmetik); colognes,
parfum dan kosmetik; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tanpa obat; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wangi untuk keperluan kosmetik; make-up
[kosmetik]; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan
preparat kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak
mengandung obat-obatan]; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; semprotan
tubuh 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

: DID2022069716
: 12/09/2022 09:14:30
:
: SARNO

Alamat Pemohon

: DUSUN GONDANG RW. 024 RT. 007, Jawa Timur, 62173

740

540 Etiket

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DCNI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH DAN BIRU
: 25
: ===Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab,
pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang);
Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan,
celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup 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; baju kaos (t-shirt); kaos; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan
untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos oblong; kaos sepak bola; kaos
singlet; kaos t shirt; kaos/kemeja yang menyerap keringat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022069717
: 12/09/2022 09:17:33
:
: SARNO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN GONDANG RW. 024 RT. 007, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, 62173
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AiTHREE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH DAN BIRU
: 25
: ===Ikat kaos kaki elastis; Kaos Promosi; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan
panjang); Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; 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, 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); baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; kaos; kaos grafis; kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong pria; kaos
oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; 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

740

566

: DID2022069718
: 12/09/2022 09:18:39
:
: ROBERTO ALDINO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. KARET RT 002 RW 010 KELURAHAN TAJURHALANG KECAMATAN
TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR 16320, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
16320
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NHSDAILY
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

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

: HITAM DAN PUTIH
: 25
: ===Baju Syar'i; baju tidur; 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===
: DID2022069720
: 12/09/2022 09:24:55
:
: PT. INDOMEDIK NIAGA PERKASA

540 Etiket

: Jl. Raya Kebayoran Lama No.35, RT.008 / RW.001, Kel. Sukabumi Selatan, Kec.
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Bastian Hasan S.H.,S.T.,M.T.,M.H.,
: BAZT Law Office & Consultants Gedung Thamrin City, Lantai 3 Blok G28 Nomor 78, Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hijau, Abu-abu.
: 10
: ===-;-;-;-;-;; ANGGOTA BADAN PALSU; Adaptor untuk jalan nafas; Adaptor untuk tabung pemanas yang merupakan bagian
dari aparatus medis; Alas tilam steril (pembedahan); Alat Oftalmik; Alat Peningkatan Kulit Medis Menggunakan Laser; Alat
Potong Spuit (alat suntik) untuk keperluan medis; Alat anestesi (pembiusan); Alat bantu jalan beroda untuk membantu
pergerakan pasien; Alat bantu pernapasan bayi (CPAP); Alat bedah dilengkapi tabung kecil untuk membuat lubang pada
badan tempat buangan darah/nanah; Alat bekam (fleam); Alat diagnosa untuk keperluan medis; Alat diagnostik sinar-X; Alat
estetika kulit dengan stimulasi listrik untuk penggunaan medis; Alat estetika untuk kulit (medis); Alat estetika untuk kulit
terbuat dari bahan Grafena (medis); Alat kedokteran untuk melebarkan liang anggota badan umumnya, khususnya saluran
kencing (pembedahan); Alat kesehatan untuk mengangkat tubuh pasien lansia dan memindahkan ke tempat tidur.; Alat
kontrasepsi pesarium; Alat medis ECG berfungsi untuk mengetahui ritme jantung; Alat medis IBP tranduser berfungsi untuk
mengetahui tekanan darah dalam tubuh melalui darah; Alat medis Laryngoscope berfungsi untuk mambantu proses operasi;
Alat medis NIBP berfungsi untuk mengetahui tekanan darah dalam tubuh; Alat medis bipolar forcep berfungsi untuk cutting /
memotong jaringan ketika operasi; Alat medis filter suction berfungsi untuk menyaring bacteri; Alat medis monitor Ritme
jantung; Alat medis patient plate berfungsi untuk graunding ketika dilakukan pembedahan; Alat medis pensil ESU berfungsi
untuk cutting / memotong jaringan ketika operasi; Alat medis sensor SpO2 berfungsi untuk mengetahui kadar oksigen dalam
darah; Alat medis tabung penghubung berfungsi untuk selang yg digunakan untuk menyedot cairan seperti lendir dan darah;
Alat medis tip cleaner berfungsi untuk penghapus ketika penggambaran operasi; Alat medis transduser berfungsi untuk alat yg
digunakan untuk mengetahui detak jantung janin; Alat monitor jantung janin; Alat pacu jantung pasien (defibrillator); Alat
pelindung diri (APD) yaitu respirator untuk digunakan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan; Alat pemantau Kanker Rahim
(Serviks); Alat pemantauan denyut jantung pasien (Patient Monitor); Alat pemantauan denyut nadi pasien (Pulse meter); Alat
pembantu pernafasan orang yang mati lemas; Alat pemeriksa THT; Alat pemeriksa darah; Alat pemeriksa komposisi tubuh;
Alat pemeriksa lemak tubuh; Alat pemeriksa mata (optalmoskop); Alat pemeriksa saluran kencing; Alat pemeriksa telinga
bagian dalam (otoskop); Alat pemeriksa tenggorokan bagian dalam (Laringoskop); Alat pemeriksaan darah; Alat
pemeriksaan/pengecekan gula darah; Alat pendengar orang tuli berbentuk terompet; Alat penganalisa untuk penggunaan
medis; Alat pengebor gigi; Alat pengukur detak jantung; Alat pengukur kadar kolesterol; Alat pengukur tekanan darah; Alat
pengukur tekanan darah arteri; Alat penjepit (pembedahan); Alat penyedot untuk operasi (vakum); Alat pijat bekam elektrik
untuk keperluan rumah tangga; Alat pijat estetika berfrekuensi tinggi untuk kulit (bukan untuk keperluan medis); Alat pijat
estetika terbuat dari bahan Grafena (medis); Alat pijat estetika untuk keperluan industry (untuk tujuan medis); Alat pijat estetika
untuk kulit untuk penggunaan medis; Alat pijat kecantikan untuk penggunaan komersial; Alat pijat kulit listrik untuk keperluan
rumah tangga; Alat pijat listrik portabel (medis); Alat pijat listrik untuk keperluan rumah tangga (untuk tujuan medis); Alat pijat
listrik untuk tubuh untuk keperluan estetika (medis); Alat pijat terbuat dari bahan Grafena; Alat pijat ultrasonik (Medis); Alat
rontgen untuk keperluan dokter hewan; Alat rontgen untuk keperluan gigi; Alat rontgen untuk pencitraan gigi; Alat suntik untuk
keperluan medis; Alat suntik untuk mengambil cairan dari tubuh; Alat terapi bekam; Alat terapi dan alat bantu yang
disesuaikan untuk penyandang disabilitas; Alat tes kehamilan; Alat test untuk jantung bayi; Alat tetes untuk keperluan medis;
Alat uji untuk keperluan medis; Alat uji visi; Alat ukur kadar gula (glukosa) dalam darah; Alat untuk memasukkan obat ke dalam
mulut hewan; Alat untuk menghilangkan kelenjar minyak pada kulit untuk penggunaan medis; Alat untuk pernafasan buatan;
Alat untuk terapi magnet; Alat yang dibentuk untuk melekatkan jaringan pada tulang (suture anchor); Anggota badan palsu;
Aparat dan instrumen untuk perawatan kulit; Aparat dan instrument pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi
dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu; Aparat dan peralatan urologi; Aparat perawatan kulit untuk
tujuan medis; Aparatus dan instrumen medis, gigi, dokter hewan, listrik dan bedah medis; Aparatus dan peralatan perawatan
gigi; Aparatus listrik pijat wajah untuk keperluan estetika dan rumah tangga (medis); Aparatus pemutih gigi dengan lampu
LED; Aparatus pernapasan medis; Aparatus pernapasan untuk unit perawatan intensif; Aparatus spirometri; Aparatus untuk
melatih otot untuk keperluan medis; Aparatus untuk mengukur sinyal tubuh sehubungan dengan analisa pasien; Aparatus
untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan
kekurangan dan masalah kulit manusia; Apparatus yang digunakan dalam analisa medis; Bahan - bahan untuk penjahitan luka
bedah; Bahan cangkok tulang untuk keperluan gigi; Bahan implantasi regenerasi tipe tulang; Bahan penjahit luka; Bahan
regeneratif periodontal; Bantal angin untuk keperluan medis; Bantal kesehatan anti dengkur; Bantal terapi magnetik; Bantalan
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atau tempelan pemanas untuk keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan dengan udara untuk
keperluan medis; Bantalan panas untuk tujuan medis; Bantalan pemanas, listrik, untuk keperluan medis; Bantalan penyangga
perut; Barang-barang ortopedi; Barang-barang ortopedi, perban ortopedi untuk sendi-sendi, perban elastis, kit perban ortopedi
untuk sendi; Batu untuk Terapi; Bekam elektromagnetik; Belat (pembedahan); Ben Wa bola [dewasa bantu rangsangan
seksual]; Benang Bedah Untuk Kulit wajah; Benang bedah; Benda - benda ortopedik; Boneka cinta [boneka seks]; Botol
(tempat) kencing orang sakit (wadah); Botol susu dengan sendok integral; Cangkir menstruasi (untuk menyerap cairan haid);
Celemek medis untuk kedokteran gigi; Cermin untuk dokter bedah; Corong (mouthpieces) untuk peralatan pernapasan untuk
pasien; Corong untuk digunakan dengan aparatus pernapasan medis; Defibrillator (alat analisis irama jantung); Deker Lutut
untuk terapi; Deker kaki untuk terapi; Deker tangan untuk terapi; Disain lensa eksklusif dijual sebagai komponen terpadu dari
lensa intraokular; Dot botol susu; Dot makan bayi; Dot untuk bayi; Dot untuk memberi makan bayi; Elemen penukar panas
(thermic siphons) untuk keperluan medis dan perawatan medis; Filter bakteri; Filter mekanis untuk aparatus pernapasan; Filter
panas dan kelembapan untuk aparatus pernapasan; Filter udara untuk digunakan dengan aparatus pendukung pernapasan;
Filter untuk keperluan medis untuk memurnikan udara untuk bernapas; Filter untuk penggunaan medis; Filter untuk sistem
pernapasan; Foto-foto sinar-X untuk keperluan medis; Gastroskopi (alat pemeriksa perut); Gelang akupuntur; Gelang untuk
digigit bayi yang sedang tumbuh giginya; Gelas bekam ultrasonik; Gelas bekam untuk terapi moksibusi; Gergaji untuk
keperluan pembedahan; Gigi palsu; Hemositometer (alat untuk perhitungan sel darah); Implan bedah terdiri dari bahan
buatan/tiruan; Implan ortopedi terbuat dari bahan buatan; Implan osseous terbuat dari bahan tiruan; Implan perbaikan tulang
yang tidak dapat terurai; Indikator karbon dioksida untuk keperluan medis; Indikator suhu untuk keperluan medis; Inhaler (alat
medis yang dihisap); Inhaler hidrogen (alat yang dihisap); Injektor cairan medis; Instalasi dan sistem suplai gas untuk
keperluan medis, terdiri dari aparatus dan alat tetap untuk mempersiapkan, memeriksa dan menyediakan gas untuk keperluan
medis; Instrumen bedah untuk menjahit; Instrumen dan peralatan bedah untuk operasi invasif minimal; Instrumen dan
peralatan medis dan bedah; Instrumen dan peralatan medis dan bedah mata; Instrumen diagnostic untuk keperluan medis;
Instrumen medis untuk pengujian penyakit menular; Instrumen medis yang disterilkan; Instrumen pengatur suhu untuk
keperluan medis; Instrumen pengukur suhu optik untuk keperluan inspeksi medis; Instrumen pengukur suhu untuk
penggunaan medis; Instrumen terapi panas; Instrumen tes sensitif suhu dan aparatus tes untuk keperluan medis; Instrumen
ventilasi pasien; Instrumen yang berkaitan dengan kesehatan umum, yaitu, instrumen kesehatan, kebugaran, olahraga, dan
sensor kesehatan, monitor, speaker dan display untuk mengukur, menampilkan, melacak, melaporkan, memantau,
menyimpan, dan mentransmisikan data biometrik, detak jantung, pergerakan tubuh, dan kalori yang terbakar; Instrument dan
peralatan ginekologi; Insufflator (alat penghembusan - untuk keperluan medis); Jacksen ress berfungsi untuk alat bantu
pernapasan; Jaket Untuk Terapi; Jaket yang dilengkapi dengan pengikat; Jarum bekam; Jarum fistula; Jarum penguji untuk
keperluan medis; Jarum penjahit luka; Jarum suntik medis; Jarum suntik untuk rahim; Jas robot rangka tubuh untuk keperluan
medis; Jas untuk operasi; KASA STERIL UNTUK MEDIS; Kain gendongan [perban pendukung]; Kalung Untuk Keperluan
Terapi; Kalung untuk keperluan medis; Kantong Air Susu Ibu (ASI); Kantong Plastik Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Kantong
penampung darah untuk donor darah (Palang Merah Indonesia); Kantong untuk buang air kecil / kantong urine; Kantong untuk
pengiriman air, larutan garam dan cairan lain, dan kotak pembasmi kuman; Kantung penyimpan cairan (keperluan
pembedahan); Kantung untuk pemberian nutrisi melalui hidung untuk pasien yang tidak dapat makan (Parenteral Nutrition);
Kanula Oksigen (untuk keperluan medis); Kanula nasal untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Kaos kaki untuk
pembengkakan pembuluh darah; Kasur pijat untuk tujuan medis; Kateter untuk hemodialisis; Kateter untuk pencitraan
ekokardiografi intrakardiak; Katrid campuran bahan sodium hidroksida dan kalsium oksida (soda lime); Katup untuk aparatus
pernapasan; Kawat pengikat untuk gigi palsu; Kawat penuntun [alat bantu pembedahan]; Klip pengaman untuk dot bayi; Klip
tabung yang merupakan bagian dari aparatus medis; Kompres termo elektrik (pembedahan); Kompresor (pembedahan);
Konektor trakeostomi; Konektor untuk filter untuk sistem pernapasan; Konektor untuk pelembab, ruang pelembapan dan
nebuliser yang merupakan bagian dari aparatus medis; Kotak yang dipersiapkan untuk alat-alat medis dan untuk digunakan
dokter; Kotak yang dipersiapkan untuk peralatan medis dan untuk digunakan ahli bedah; Kotak yang dipersiapkan untuk
peralatan medis dan untuk digunakan dokter; Kursi pijat; Kursi toilet untuk keperluan medis; Kursi untuk Pemeriksaan gigi dan
aksessoris gigi lainnya; Kursi untuk kebidanan (Untuk medis); Kursi untuk keperluan medis atau kedokteran gigi; Label
pengukur suhu untuk keperluan medis; Lampu bedah; Lampu untuk keperluan medis; Lampu untuk penyinaran diruang
operasi (operating lamp); Lampu unutk keperluan medis; Lanset, pisau bedah kecil; Lanset/pisau bedah mata dua; Lensa
(pengganti mata) untuk bedah implantasi; Lensa ortokeratologi; Liontin Untuk Terapi; Lithotripters; Loader jahit untuk
instrumen bedah untuk menjahit; MIKROSENSOR nirkabel implan untuk digunakan dalam bidang kedokteran;
MIKROSENSOR untuk tujuan medis; MIKROSENSOR untuk tujuan medis untuk mengukur data tubuh manusia; Mainan seks;
Masker LED untuk tujuan terapeutik; Masker bedah ber-filter tinggi; Masker bedah sekali pakai; Masker bedah yang dapat
dipakai ulang; Masker hidung untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Masker medis; Masker oral untuk pernapasan
buatan untuk keperluan medis; Masker pembiusan; Masker pernapasan untuk bantuan pernapasan untuk keperluan medis;
Masker pernapasan untuk pernapasan buatan; Masker untuk pernapasan non-invasif; Masker untuk terapi wajah; Masker
wajah anestesi; Masker wajah bio terapi; Masker wajah untuk penggunaan medis; Matras Decubitus Untuk keperluan Medis;
Matras Untuk Terapi; Matras angin untuk keperluan medis; Meja bedah; Membran gigi untuk digunakan dalam regenerasi
jaringan periodontal; Membran untuk penyaringan [medis]; Mesin Hemodialis; Mesin Sinar-X untuk keperluan medis (alat
rontgen); Mesin dan peralatan medis; Mesin dialisis (untuk keperluan pencucian darah); Mesin facial wajah yang berfungsi
untuk membersihkan wajah dari kotoran-kotoran sisa make up dan mengangkat lapisan sel-sel kulit mati; Mesin laser
fractional C02 yang berfungsi untuk mengatasi problem kulit seperti strectmark (paska kehamilan) dan mengatasi kulit yang
mengendur; Mesin listrik pengelupas kulit wajah untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik portabel pengelupas kulit wajah
(medis); Mesin untuk menghilangkan tato; Mucosa buatan; Nebuliser portabel untuk keperluan medis; Nebulizer untuk
pemberian aerosol ke sistem pernafasan pasien; Optalmoskop (alat diagnostik mata); Opthalmometer (alat diagnostik mata);
Otomat aerosol untuk keperluan medis; PERLAK BAYI; Pakaian kompresi ketat untuk keperluan medis; Pakaian medis;
Pakaian untuk pemeriksaan pasien; Pakaian untuk ruang operasi; Pass Box Antiradiasi untuk keperluan laboraturium yang
digunakan untuk transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pass Box untuk keperluan laboraturium yang
digunakan untuk transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pass Through Box untuk keperluan
laboraturium yang digunakan untuk transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pelapis dijual sebagai
komponen terpadu dari implan ortopedi buatan; Pelapis dijual sebagai komponen terpadu dari implan ortopedi buatan yang
digunakan dalam rekonstruksi sendi atau operasi penggantian sendi; Pelat pemanas untuk pelembab untuk digunakan dengan
aparatus pernapasan medis; Pelembab untuk pernapasan; Pembersih lidah; Pembersih pori untuk keperluan medis; Pemindai
optik untuk keperluan inspeksi medis; Pencegahan kehamilan bukan dari bahan kimia; Pendan untuk anestesi; Pendan untuk
bedah; Pengganti rambut; Pengganti tulang / tulang rawan / ligamen dan tendon; Pengganti tulang untuk keperluan bedah;
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Penghangat tubuh bayi; Penghilang pokok bedah; Pengikat untuk pelembab dan nebuliser yang merupakan bagian dari
aparatus medis; Penjepit untuk dot bayi; Penopang kaki bertelapak datar; Penukar kelembapan untuk penggunaan medis
dalam mentransfer panas dari napas yang dihembuskan ke napas yang dihirup; Penunjang pergelangan tangan untuk
keperluan medis; Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse cap); Penyangga (pendukung) medis yang ketat saat
dikenakan; Penyangga (pendukung) ortopedi; Penyangga (pendukung) untuk keperluan medis; Penyangga tapak kaki untuk
alas kaki; Penyangga-penyangga untuk tujuan medis; Penyemprot untuk keperluan medis; Perabot khusus dibuat untuk
keperluan medis; Peralatan (terapeutik) untuk membersihkan, merawat, mengkondisikan, memperbaiki, mengencangkan,
mengelupas dan memperbarui kulit; Peralatan Kecantikan; Peralatan Kecantikan Frekuensi Radio; Peralatan Laboratorium
untuk Tujuan Diagnostik Medis; Peralatan Terapi Yang Menggabungkan Fasilitas Pijat; Peralatan Untuk Digunakan Dalam
Analisis Medis; Peralatan akupunktur listrik; Peralatan bantu pernapasan hidung; Peralatan bedah; Peralatan dan instrumen
dokter hewan; Peralatan dan instrumen medis; Peralatan dan instrumen medis untuk operasi didalam ruangan modular;
Peralatan dan instrumen medis untuk pemberian obat transdermal yang terdiri dari jarum mikro dan tempelan perekat;
Peralatan dan perangkat medis yaitu monitor dan sensor pasien nirkabel; Peralatan dan perangkat medis yaitu sensor dan
alarm medis untuk memantau dan mengukur sifat darah dan pernapasan serta kondisi fisiologis lainnya; Peralatan dan
perkakas pembedahan; Peralatan dan perlengkapan pijat dan mobilitas; Peralatan dan perlengkapan untuk keperluan bedah,
medis, gigi, kedokteran hewan; Peralatan hemodialisis; Peralatan infus untuk tujuan terapi; Peralatan infus untuk tujuan terapi
(infusion pump); Peralatan kesehatan umum, yaitu kesehatan, kebugaran dan olahraga, serta sensor, monitor dan layar
kesehatan untuk mengukur, menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan mengirimkan data biometrik, detak jantung,
pergerakan badan serta pembakaran kalori; Peralatan medis pengukur kekuatan paru-paru (Spirometer); Peralatan medis
untuk pengujian diagnostik in vitro; Peralatan medis yang telah disterilisasi anti kuman; Peralatan microdermabrasion;
Peralatan ortodontik (untuk perawatan gigi); Peralatan pelembab (humideifer) untuk digunakan dengan aparatus terapi
pernapasan; Peralatan pelembab (humidifer) untuk digunakan dengan aparatus pernapasan; Peralatan pelembab (humidifer)
untuk keperluan medis dan perawatan medis; Peralatan pemanas untuk keperluan pertolongan pertama; Peralatan pencitraan
resonansi magnetik; Peralatan perawatan gigi menggunakan listrik; Peralatan pernapasan medis dengan pelembab gas
pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke
pasien yang bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan
pernapasan medis portabel, yang dioperasikan dengan baterai dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang
terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan
melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan pernapasan medis untuk digunakan dalam
terapi CPAP untuk pasien yang bernapas secara spontan; Peralatan pernapasan neonatal untuk digunakan dalam terapi
CPAP; Peralatan pernapasan portabel untuk pasien; Peralatan pernapasan portabel untuk pasien untuk digunakan dengan
sumber oksigen portabel, khususnya silinder oksigen; Peralatan pernapasan portabel untuk pasien untuk dihubungkan dengan
suplai gas pusat stasioner, eksternal; Peralatan pernapasan portabel yang dioperasikan dengan baterai untuk pasien;
Peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung; Peralatan pijat;
Peralatan pijat dengan menggunakan getaran; Peralatan resusitasi (alat bantu pernapasan); Peralatan tomografi untuk
keperluan medis; Peralatan transpirasi medis; Peralatan uji diagnostik medis; Peralatan untuk digunakan dalam analisa medis;
Peralatan untuk digunakan dalam analisis medis patologi anatomi yaitu cover glass, coating slide, object glass, casette
embedding, reagensia; Peralatan untuk keperluan diagnostic (medis); Peralatan untuk memijat mata; Peralatan untuk
menstimulasi kulit; Peralatan untuk pengujian darah; Peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga untuk tujuan
kecantikan; Perangkap air yang merupakan bagian dan/atau aksesoris untuk aparatus medis; Perangkat Pelindung Mata;
Perangkat Pencuci Wajah; Perangkat alat bantu tidur dengan pancaran cahaya; Perangkat medis, yaitu, monitor pasien untuk
memantau properti darah, properti jaringan, denyut nadi atau properti pernapasan dan sensor pemantauan pasien; Perangkat
medis- yaitu- monitor pasien berupa perangkat medis portabel dengan sensor untuk memantau gerakan fisik pasien yang
memakai atau membawa perangkat- dan sensor pemantauan pasien; Perangkat pemberian obat untuk subkutan implan;
Perangkat saluran selang darah (Blood Tubing Line Set); Perangkat tabung pernapasan sekali pakai untuk aparatus
pernapasan; Perangkat tabung pernapasan untuk aparatus pernapasan; Perangkat tabung pernapasan yang dapat disterilkan;
Perban suspensi; Perban untuk membantu persendian, anatomi; Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan,
kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan
benang bedah; Perkakas-perkakas dan pesawat-pesawat analisis yang termasuk dalam kelas 10; Perlak untuk bayi yang tidak
berdaya untuk buang air kecil atau besar; Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas ilmu kedokteran yang termasuk dalam
kelas 10; Pisau anatomi/pisau bedah; Pisau corn (untuk keperluan medis); Pistol pijat listrik; Pompa buah dada untuk
mengeluarkan air susu (Pompa ASI); Pompa dan kompresor untuk keperluan medis; Pompa jarum suntik dan pompa infus;
Pompa makan enteral (feeding pump); Pompa udara untuk digunakan dengan aparatus pendukung pernapasan; Pompa untuk
menyalurkan makanan [alat medis]; Probe suhu udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus pernapasan medis; Probe
suhu untuk keperluan medis; Rapid test; Ray ultraviolet lampu untuk kegunaan medis; Regulator vakum untuk keperluan
medis; Respirator neonatal asphyxia; Respirator untuk pemberian nafas buatan; Robot bekam; Robot penunjang pengobatan
dalam, dan mesin serta instrumennya; Robot untuk keperluan bedah; Ruang pelembapan untuk peralatan pernapasan; Ruang
pelembapan untuk sistem tabung pernapasan; SIKAT MULUT DAN BAYI; Sabuk hernia; Sabuk penyangga perut bagian
bawah; Saluran pembuangan untuk keperluan medis; Saluran saraf buatan; 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 gigi; Sarung tangan pelindung untuk tujuan hewan; Sarung tangan pelindung untuk tujuan medis;
Sarung tangan pemeriksaan untuk tujuan medis; Sarung tangan untuk keperluan medis; Scanner CT Sinar-X; Selang infus;
Selimut Untuk Terapi; Semprotan saluran kencing; Sensor optik untuk mendeteksi kadar air dalam ruang pelembapan untuk
aparatus pernapasan medis; Sensor pelindung tekanan vena; Sensor suhu untuk penggunaan medis; Sensor untuk keperluan
medis; Sensor untuk mengukur kelembapan udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus pernapasan medis; Sensor
untuk mengukur suhu dari udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus pernapasan medis; Set gigi tiruan; Sikat untuk
membersihkan rongga tubuh; Silicone implan prostetik; Sirkit pernafasan berfungsi untuk alat bantu pernapasan; Sistem
pernapasan buatan yang disegel, ditutup untuk pasien, meliputi peralatan pernapasan pasien, pelembab gas pernapasan dan
masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Sistem tabung pernapasan dengan permukaan dipanaskan; Sol
sepatu ortopedi; Sphygmomanometer (alat pengukur tekanan darah); Spirometer [peralatan medis]; Stethoscope; Sumbat
telinga (alat pelindung telinga); Tabung pemanas yang merupakan bagian dari aparatus medis; Tabung pengisi air untuk
pelembab untuk digunakan dengan aparatus perawatan pernapasan; Tabung pengisi air untuk ruang pelembapan untuk
keperluan medis dan perawatan medis; Tabung pernapasan; Tabung pernapasan
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dengan permukaan dipanaskan; Tabung sinar-X untuk keperluan medis; Tabung tambahan untuk tabung pernapasan; Tabung
udara terkompresi untuk keperluan medis; Tabung untuk bernapas, khususnya tabung yang merupakan aksesoris untuk
pernapasan dan anestesi; Tabung untuk digunakan dengan aparatus pernapasan medis; Tabung vakum yang digunakan
untuk pengujian sampel darah; Tandu Kursi; Tandu Paduan Aluminium Scoop; Tandu Paduan Aluminium untuk ambulans;
Tang jepit kastrasi (untuk mengebiri); Tang kecil catut (untuk keperluan medis); Tas perkakas untuk penggunaan para dokter
bedah dan dokter; Tempat Tidur 2 Engkol ABS; Tempat buang air kecil yang dapat dibawa-bawa (portabel); Tempat monitor
yang merupakan aksesoris untuk aparatus medis dan perabot medis; Tempat tidur angin untuk tujuan medis; Tempat tidur
beroda untuk keperluan medis; Tempat tidur hidrostatik untuk keperluan medis; Tempat tidur khusus dibuat untuk digunakan
oleh pasien luka bakar; Tempat tidur khusus dibuat untuk tujuan medis; Tempelan atau bantalan medis untuk terapi moksibusi;
Tempelan pendingin berbentuk bantalan atau jel untuk menyerap dan memancarkan panas mendadak dalam tubuh manusia;
Tempelan pendingin untuk keperluan medis; Tempolong peludahan untuk keperluan medis; Thermometer; Tilam di bawah
sprei untuk tempat tidur orang sakit; Tirai ruang bedah; Tongkat penopang tubuh; Tongkat penopang untuk keperluan medis;
Tongkat quad (berkaki empat) untuk keperluan medis; Tumpuan siku untuk keperluan medis; Tutup ujung tongkat penyangga
untuk orang- orang cacat; Ujung tongkat penopang untuk orang cacat; Wadah Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Wadah Plastik
Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Wadah khusus dibuat untuk limbah medis; Wadah khususnya diadaptasi untuk membuang
limbah medis yang terkontaminasi; Wadah untuk keperluan membasuh mata (alat medis); Wadah untuk memberi obat; Wadah
yang dibuat khusus untuk pembuangan hasil medis; aat Pijat Listrik; alas kaki ortopedi; alat Pijat Estetika, Listrik; alat bantu
Dengar; alat bantu berjalan; alat bantu dengar analog; alat bantu dengar digital; alat bantu dengar elektrik; alat bantu dengar
elektronik; alat bantu dengar medis; alat bantu dengar programmable; alat bantu jalan untuk penyandang cacat; alat bedah
dan medis dalam bentuk alat perangsang untuk rehabilitasi otot; alat couter yaitu peralatan yang digunakan untuk sunat; alat
di luar tubuh dipasang pada orang berbaring di ranjang terapi yang dapat memberikan kompresi sekuensial dengan bantuan
lilitan pasangan manset di kaki pada fase diastolik dan dekompresi pada fase sistolik yang dapat dikontrol baik tekanan,
frekuensi maupun waktunya secara otomatis dengan sinkronisasi EKG dan atau lainnya yang dapat membuat aliran balik di
pembuluh darah ke jantung; alat diagnostik untuk tes kehamilan; alat estetika untuk mencerahkan kulit; alat estetis untuk
kecantikan; alat konterpulsasi jantung eksternal yang diperkuat / enhanced noninfasif; alat kontrasepsi; alat medis dalam
bentuk sensor untuk memantau pasien sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi; alat medis untuk analisis gaya berjalan;
alat medis untuk digunakan dalam donor darah dengan kantong darah; alat medis untuk pengujian darah, cairan tubuh dan
jaringan; alat medis yang menggabungkan realitas virtual atau realitas tertambah (augmented reality) untuk digunakan oleh
praktisi kesehatan dalam prosedur pembedahan, keterlibatan pasien atau rehabilitasi pasien; 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 monitor ngompol; alat pacu jantung; alat pacu jantung
otak; alat pelindung diri untuk keperluan medis; alat pembawa cairan amalgam (penambal gigi); alat pembersih untuk
keperluan kedokteran gigi; alat pemijat tekanan jari; alat pemijat untuk mata, badan dan kaki; alat pemijat yang dioperasikan
dengan listrik; alat penghisap luka; alat pengujian gula darah untuk tujuan diagnostik medis; alat pengukur tekanan darah; alat
perawatan kulit yang menggunakan lampu LED, bukan untuk penggunaan medis; alat pijat estetika untuk menghilangkan
kerutan kulit; alat pijat listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pijat manual; alat pijat perawatan kulit; alat pijat wajah; alat
suntik obat; alat terapi dan bantu diadaptasi untuk penyandang cacat; alat terapi elektromagnetik frekuensi rendah; alat terapi
elektromagnetik frekuensi tinggi; alat terapi stimulasi kulit; alat terapi udara panas; alat terapi ultrasonik; alat terapi untuk anak
autis; alat ukur laju aliran darah; alat untuk mengambil sampel cairan tubuh; alat untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh
untuk tujuan medis; alat untuk terapi; alat yang digunakan untuk membersihkan dan menghilangkan plak dan karang gigi; alatalat dan instrumen-instrumen perawatan kecantikan listrik untuk keperluan rumah tangga; alat-alat pembersih kulit kepala
listrik untuk keperluan rumah tangga; alat-alat pembersih wajah listrik untuk keperluan rumah tangga; alat-alat penghisap listrik
untuk kotoran yang menyumbat pori untuk keperluan rumah tangga; alat/peralatan pemijat; alat/peralatan pemijat yang bisa
ditenteng/portabel; aligners ortodontik; amplifier akustik [alat bantu dengar] untuk sebagian orang tuli; amplop dan wadah
untuk pengumpulan ekskresi dari tubuh manusia; analisis untuk identifikasi bakteri untuk tujuan medis; anggota badan, mata
dan gigi palsu; anti-menyusui perangkat dalam proses penyapihan anak sapi; anti-menyusui perangkat untuk menyapih
hewan; aparat aktivitas seksual, perangkat dan artikel; aparat akupunktur; aparat bedah dan instrumen untuk digunakan gigi;
aparat bedah dan instrumen untuk penggunaan medis; aparat bedah dan instrumen untuk penggunaan medis, gigi atau
kedokteran hewan; aparat dan instalasi untuk produksi sinar-X, untuk tujuan medis; aparat dan instrumen untuk terapi
radioisotop; aparat elektroforesis untuk tujuan medis; aparat endoskopi untuk tujuan medis; aparat enema untuk tujuan medis;
aparat fisioterapi; aparat fototerapi untuk tujuan medis; aparat fumigasi untuk keperluan medis; aparat gigi; aparat infus untuk
tujuan terapeutik; aparat latihan fisik untuk tujuan medis; aparat latihan fisik untuk tujuan terapeutik; aparat latihan untuk tujuan
rehabilitatif medis; aparat lavage untuk tujuan terapeutik; aparat obstetrik untuk ternak; aparat ortopedi dan instrumen untuk
digunakan diagnostik dan terapeutik; aparat ortopedi untuk talipes; aparat pencitraan diagnostik untuk digunakan dalam
kedokteran nuklir; aparat pencitraan diagnostik untuk tujuan medis; aparat penggambaran medis; aparat polimerisasi untuk
digunakan dalam perawatan gigi; aparat polimerisasi untuk tujuan gigi; aparat radiologi untuk tujuan medis; aparat rehabilitasi
tubuh untuk tujuan medis; aparat stimulasi elektronik untuk tujuan terapi fisik; aparat telemetri untuk tujuan medis; aparat
termoterapi untuk tujuan medis; aparat tes genetik untuk tujuan medis; aparat traksi untuk tujuan medis; aparat ultrasound
untuk tujuan medis; aparat untuk operasi non-invasif; aparatur akupresur; aparatur bedah; aparatur bungkus pijat panas;
aparatur diagnostik ultrasonik untuk tujuan medis; aparatur diagnostik untuk mendeteksi protein prion normal; aparatur filter
gas yang digunakan dalam operasi laparoskopi; aparatur ginekologi; aparatur hemodialisis; aparatur hewan; aparatur
kebidanan; aparatur kontrasepsi; aparatur moksibusi; aparatur orthotic; aparatur ortopedi; aparatur ortopedi tulang belakang;
aparatur pengiriman anestesi; aparatur pijat kaki; aparatur radioterapi; aparatur transfusi darah; aparatur urologis; aparatur
vaksinasi otomatis; aparatus drainase luka; aparatus elektromedis atau elektroterapi dan instrumen untuk melangsingkan;
aparatus pemantauan denyut jantung; aparatus pemijat yang menggunakan hawa/udara panas; aparatus pemutih gigi medis;
aparatus pernapasan untuk pernapasan buatan; aparatus untuk DNA dan RNA pengujian untuk tujuan medis; aparatus untuk
memijat dengan getaran; aparatus untuk memijat yang menggunakan motor penggetar; aparatus untuk mengambil sampel
darah; aparatus untuk mengukur aliran darah arteri di mata; aparatus untuk mengukur tekanan intrakranial; aparatus untuk
pengobatan jerawat; aparatus untuk pengobatan selulit; aparatus untuk pengobatan tuli; aparatus untuk regenerasi sel-sel
induk untuk tujuan medis; aparatus untuk stimulasi saraf transkutan listrik; aparatus untuk terapi rileksasi otot; aparatus untuk
terapi ultrasound; aparatus untuk tulang pengaturan; aparatus, perangkat dan artikel untuk merawat bayi; aplikator untuk
sediaan farmasi; artikulator gigi; aspirasi kanula untuk laparsocopy; aspirator vakum untuk keperluan medis; atomizers dijual
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kosong untuk tujuan medis; atomizers untuk mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; atomizers untuk tujuan medis;
bagian tulang buatan untuk ditanamkan pada tulang alami; bahan dan perlengkapan jahit; baki cetakan gigi; band akupresur
untuk menghilangkan mabuk; band akupresur untuk menghilangkan mendengkur; band akupresur untuk menghilangkan mual;
bantal air untuk keperluan medis; bantal kantong es untuk tujuan medis; bantal leher rahim untuk tujuan medis; bantal obat
tidur untuk insomnia; bantal ortopedi; bantal udara untuk tujuan medis; bantal untuk keperluan medis; bantal untuk tujuan
medis; bantalan inkontinensia tidur; bantalan lutut dan siku ortopedi; bantalan pemanas kimia diaktifkan untuk tujuan medis;
bantalan perut untuk tujuan medis; bantalan untuk gips ortopedi; bantalan untuk mencegah luka tekanan pada tubuh pasien;
bantalan, bantal dan selimut yang dipanaskan secara elektrik, untuk tujuan medis; bantu berjalan untuk tujuan medis; bantu
rangsangan seksual dewasa; bantu seksual dewasa; batang intramedulla; bedah implan terdiri dari bahan buatan untuk
digunakan dalam regenerasi jaringan dipandu; bedah implan terdiri dari bahan buatan untuk menggantikan jaringan manusia;
bedah implan terdiri dari bahan buatan untuk regenerasi jaringan gusi; benang untuk tujuan medis; benang, bedah; bergetar
bantal kursi pijat; berpakaian forceps; berpakaian forsep untuk tujuan bedah; biometers lensa intraokular; bit untuk bor gigi; bit
untuk latihan bedah; bola anal [mainan seks]; bola pijat; bor gigi; botol bayi; botol infus; botol penetes untuk tujuan medis; botol
penyimpanan ASI; botol susu; bronchoscopes; bros gigi; busur karbon lampu untuk tujuan medis; cakram pemotongan untuk
aplikasi gigi; cakram pemotongan untuk tujuan gigi; cangkir hisap luka; cangkir untuk obat administrasi; cangkok pembuluh
darah buatan; catgut bedah; cauteries listrik untuk keperluan bedah; cekungan untuk tujuan medis; celana ketat kompresi
untuk tujuan medis; celana kompresi; cermin bedah; cermin genggam untuk digunakan dalam pemeriksaan gigi; cermin gigi;
cermin untuk dokter gigi; cincin anti-rematik; cincin bergetar; cincin bio magnetic untuk tujuan medis; cincin bio magnetic untuk
tujuan terapeutik; cincin bio magnetic untuk tujuan terapeutik atau medis; cincin penis [mainan seks]; cocok exoskeleton robot
untuk keperluan rehabilitasi fisik; cocok exoskeleton robot untuk tujuan terapeutik; cocok exoskeleton robot untuk tujuan terapi
fisik; colokan anal [mainan seks]; colposcopes; computed tomography [CT] aparatur; computed tomography [CT] scanner;
corong terapi untuk pencegahan mendengkur; cover untuk botol susu; cranio-maksilofasial implan yang terbuat dari bahan
buatan; cryo; cryo untuk pengobatan dan pengangkatan tumor; cut-off roda untuk tujuan gigi; cystoscopes; defibrillator
eksternal; dental dam; depressors lidah; depressors lidah untuk tujuan medis; dermabraders; diafragma kontrasepsi; dilator
dubur; dilator ginekologi; dilator hidung; dilator hidung internal yang; dilator rahim; dilator serviks; dilator uretra; dilator urologi
bedah; dilator vagina; dildo; dipan jari untuk pemeriksaan; dipan jari untuk tujuan diagnostik; dipan jari untuk tujuan medis; dot
untuk bayi; dot untuk botol bayi; droppers mata untuk tujuan medis; droppers untuk obat administrasi; dukungan kembali untuk
tujuan medis; dukungan medis kaus kaki; dukungan medis stoking; ekspander palatal; ekstraktor batu untuk keperluan medis;
electrocardiographs; electroencephalographs; electrolarynx; electrolarynxes; elektroda defibrilasi jantung; elektroda jantung;
elektroda untuk defibrillator eksternal; elektroda untuk penggunaan medis; elektrokardiograft untuk tujuan hewan; empeng gigi;
endoprostheses; endoskopi medis fleksibel; endoskopi medis kaku; endoskopi untuk tujuan medis; es tas untuk tujuan medis;
esophagoscopes; excavator gigi; filter bau untuk alat ostomy; filter darah; filter untuk masker pernapasan untuk penggunaan
medis; filter untuk sinar ultraviolet, untuk tujuan medis; fingerstalls untuk tujuan diagnostik; fingerstalls untuk tujuan medis;
frame berjalan bagi penyandang cacat; gaun bedah; gaun medis; gaun pemeriksaan pasien pakai; gelang anti-mual; gelang
anti-rematik; gelang magnet untuk tujuan medis; gelang untuk digigit bayi yang sedang pertumbuhan gigi; gelang untuk tujuan
medis; gelas bekam; generator frekuensi tinggi untuk penggunaan medis; generator frekuensi tinggi untuk tujuan medis;
generator medan magnet untuk tujuan medis; genggam rol pijat; gigi cincin menggabungkan mainan kerincingan bayi; gigi
palsu; glukometer; grinding disc untuk aplikasi gigi; grinding disc untuk tujuan gigi; guidewires hidrofilik untuk melacak kateter;
gunting untuk operasi; gunting untuk tujuan medis; gurneys rumah sakit; handpieces gigi; hati buatan; helm terapi laser untuk
mengobati alopecia; hemostat; high density lipoprotein pengujian kolesterol aparat untuk tujuan diagnostik medis;
hysteroscopes; ice pack untuk kompress; ikat pinggang, listrik, untuk keperluan medis; implan [prostesis] untuk digunakan
dalam bedah mulut; implan [prostesis] untuk digunakan dalam operasi rahang; implan [prostesis] untuk digunakan dalam
operasi tulang rahang; implan [prostesis] untuk digunakan dalam operasi wajah; implan [prostesis] untuk digunakan dalam
tendon; implan [prostesis] untuk digunakan dalam tubuh; implan [prostesis] untuk digunakan dalam tulang mencangkok;
implan [prostesis] untuk ligamen; implan [prostesis] untuk operasi tulang; implan bedah buatan; implan bedah yang terbuat
dari bahan buatan; implan buatan; implan cotyloid terbuat dari bahan buatan; implan gigi panduan bedah; implan gigi yang
terbuat dari bahan buatan; implan intraokular untuk mengubah warna mata yang terbuat dari bahan buatan; implan
intravaskular yang terbuat dari bahan buatan; implan koklea yang terbuat dari bahan buatan; implan laring buatan; implan
mata yang terbuat dari bahan buatan; implan medis yang terbuat dari bahan buatan; implan ortopedi; implan ortopedi buatan;
implan ortopedi yang terbuat dari bahan buatan; implan otological; implan payudara; implan payudara buatan; implan pinggul;
implan pinggul buatan; implan pintar dengan built-in pasien pemantauan sensor; implan prostetik; implan sendi ortopedi;
implan tulang belakang yang terbuat dari bahan buatan; implan tulang terbuat dari bahan buatan; implan tulang terbuat dari
keramik; implant-implant (yang ditanamkan) untuk perkakas-perkakas ilmu kedokteran; infus set; inhalators oksigen untuk
tujuan terapeutik; inhaler dijual kosong untuk keperluan medis; inhaler dijual kosong untuk tujuan terapeutik; inhaler oksigen
untuk keperluan medis; inhaler untuk mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; injector insulin; injector insulin dijual
kosong; injector jet untuk tujuan medis; injector obat; injector suntik; inkontinensia kasur pelindung; inkubator untuk bayi;
inkubator untuk tujuan medis; instrumen akupunktur; instrumen akupunktur non-listrik; instrumen bedah untuk digunakan
dalam bedah ortopedi; instrumen bedah untuk digunakan dalam bedah ortopedi dan tulang belakang; instrumen bedah untuk
digunakan dalam operasi tulang belakang; instrumen chiropractic; instrumen dan peralatan ginekologi; instrumen dan
peralatan kebugaran (wellness) umum, yaitu, perangkat pemantauan kesehatan untuk memperkirakan konsumsi oksigen
maksimal.; instrumen dan peralatan kebugaran (wellness) umum, yaitu, perangkat pemantauan kesehatan untuk menyimpan,
menyampaikan, melacak, mengukur dan menampilkan data biometrik, gerakan tubuh, tidur, detak jantung, dan kalori terbakar;
instrumen dan peralatan untuk perawatan bedah dan medis ostomi dan inkontinensia; instrumen dan peralatan untuk
perawatan medis dan bedah luka; instrumen dan peralatan untuk perawatan medis dan bedah sistem saluran kemih dan untuk
rekonstruksi dasar panggul; instrumen dan peralatan urologi; instrumen gigi; instrumen ginekologi; instrumen ginekologi untuk
memeriksa organ reproduksi perempuan; instrumen hewan; instrumen injeksi tanpa jarum; instrumen kosmetik elektronik;
instrumen litotomi; instrumen medis; instrumen ortodontik; instrumen otolaryngology; instrumen pembedahan untuk digunakan
dalam pembedahan ortopedi yang melibatkan sendi; instrumen pemotong bedah; instrumen untuk digunakan dalam
kedokteran gigi palsu; instrumen untuk digunakan dalam operasi gastrointestinal; instrumen untuk pijat; instrumen urologis;
intrauterine device untuk kontrasepsi; irigasi oral untuk digunakan dalam kedokteran gigi; irigasi untuk keperluan medis;
irigator dan bagian-bagiannya berupa tabung drainase, pompa, selongsong, kantong dan regulator untuk keperluan medis.;
jahitan; jahitan bedah; jala bedah terutama terdiri dari bahan buatan; jaringan palsu untuk digunakan parietal; jaringan palsu
untuk digunakan vaskular; jaringan palsu untuk digunakan visceral; jarum akupunktur; jarum bedah; jarum biopsi; jarum injeksi
untuk tujuan medis; jarum kunci luer untuk
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penggunaan medis; jarum suntik; jarum suntik bola dubur; jarum suntik gigi; jarum suntik insulin; jarum suntik jarum multishot;
jarum suntik sekali pakai; jarum suntik sekali pakai untuk tujuan medis; jarum suntik spinal; jarum suntik untuk injeksi; jarum
suntik untuk tujuan medis; jarum suntik vagina; jarum untuk tujuan medis; jas scrub bedah; jembatan gigi; jembatan yang
ditahan dengan implan untuk keperluan gigi; jempol sampul plastik untuk mencegah mengisap ibu jari; jig pengeboran untuk
aplikasi bedah; jig pengeboran untuk aplikasi gigi; kabel cerclage; kaki bionik dpt dipakai untuk tujuan ortopedi; kaku tegap
kaset [perban mendukung]; kamera endoskopi untuk tujuan medis; kamera intraoral gigi; kamera retina untuk tujuan medis;
kantong drainase luka; kantong feses; kantong kolostomi; kantong ostomy; kantong penyimpanan asi; kantong urin; kanula
irigasi untuk laparoskopi; kapiler drainase tabung; karet gelang ortodontik; kasur angin untuk bayi, untuk tujuan medis; kasur
dukungan untuk tujuan medis; kasur melahirkan; kasur untuk tujuan medis; kasus cocok untuk peralatan medis; kasus untuk
instrumen medis dan bedah; kateter; kateter balon; kateter balon untuk digunakan dalam angioplasty; kateter bedah; kateter
intrakardial; kateter intravena; kateter kondom; kateter medis; kateter uretra; kateter vena sentral; katup botol makan; katup
jantung buatan; katup subkutan terdiri dari bahan buatan untuk implantasi; kaus kaki kompresi; kaus kaki kompresi untuk
tujuan medis atau terapi; kaus kaki medis; kaus kaki ortopedi; kaus kaki untuk penderita diabetes; kaus kompresi; kawat gigi;
kawat gigi lutut untuk tujuan medis; kawat gigi ortopedi; kawat gigi pergelangan kaki untuk tujuan medis; kawat gigi siku untuk
tujuan medis; kawat gigi untuk anggota badan dan sendi untuk penggunaan medis; kawat melengkung untuk gigi; kemiringan
luer untuk penggunaan medis; kerah Elizabethan untuk tujuan hewan; kerah leher rahim; keratoscopes; kerekan cacat;
kerekan untuk mengangkat pasien; kerekan untuk pasien; kimiawi diaktifkan kompres dingin untuk tujuan medis; kimiawi
diaktifkan kompres panas untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan paket gel dingin untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan paket
gel panas untuk tujuan medis; klem panggul; klem panggul darurat; klip hidung terapi untuk pencegahan mendengkur; koleksi
tas darah untuk keperluan hewan; koleksi tas darah untuk keperluan hewan, kosong; koleksi tas darah untuk tujuan medis;
koleksi tas darah untuk tujuan medis, kosong; kolektor feses; kompresi kaus kaki; kompresi stoking; kompresi
thromboprophylaxis stoking; kompresi tubuh ekstremitas lengan untuk digunakan dalam sepak bola dan olahraga lainnya;
kompresor bedah; kompress payudara; kondom; kondom rasa; kondom spermisida; kondom urin; kondom urin, sarung uri,
kateter kondom, sabuk ostomy; konsentrator oksigen untuk keperluan medis; kontainer terutama disesuaikan untuk
pembuangan jarum suntik; korset perut; korset untuk tujuan medis; kosmetik mikro-tusuk jarum perangkat untuk merangsang
kolagen di kulit; kosmetik perangkat mikro-tusuk jarum untuk meningkatkan warna kulit, tekstur dan hidrasi; kuarsa lampu
untuk tujuan medis; kulit buatan untuk tujuan bedah; kuret; kuret tajam; kuret tumpul untuk tujuan bedah; kursi dokter gigi;
kursi pemeriksaan gigi; kursi perawatan pasien medis; kursi prosedur medis; lampu bedah; lampu inframerah untuk tujuan
medis; lampu menyembuhkan gigi; lampu menyembuhkan gigi LED; lampu menyembuhkan halogen gigi; lampu untuk tujuan
medis; laparoscopes; laryngoscopes; laser untuk keperluan gigi; laser untuk keperluan hewan; laser untuk keperluan medis;
laser untuk perawatan kosmetik wajah dan kulit; laser untuk perawatan kosmetik wajah, kulit, folikel rambut; laser untuk
perawatan kulit; laser untuk terapi kecantikan; laser untuk tujuan bedah; laser untuk tujuan kosmetik; laser untuk tujuan tetes
mata; latihan bedah; layar radiologi untuk tujuan medis; legging kompresi; lembaran inkontinensia; lengan bionik dpt dipakai
untuk tujuan prosthetics; lengan kompresi tubuh ekstremitas; lengan kompresi tubuh ekstremitas untuk digunakan atletik;
lengan kompresi untuk anak sapi; lengan kompresi untuk kaki; lengan kompresi untuk lengan; lengan kompresi untuk lutut;
lengan kompresi untuk pergelangan tangan; lengan kompresi untuk siku; lengan robot untuk kolektomi dan operasi dubur;
lengan robot untuk operasi dada dan kardiovaskular; lengan robot untuk operasi ginekologi; lengan robot untuk operasi ginjal;
lengan robot untuk operasi jantung; lengan robot untuk operasi laparoskopi; lengan robot untuk operasi prostat; lengan robot
untuk operasi sternotomy; lengan robot untuk operasi thoracoscopic; lengan robot untuk operasi transoral; lengan robot untuk
operasi urologi; lengan robot untuk tujuan bedah; lensa buatan untuk implantasi di mata; lensa intraokular; lift periosteal;
ligamen buatan; ligamen palsu; lulus kaus kaki kompresi; magnetic resonance imaging [MRI] peralatan untuk keperluan medis;
magnetic resonance imaging [MRI] scanner; magnetic resonance tomography [MRT] aparatur; mahkota gigi; mahkota gigi
yang terbuat dari paduan keramik; makan cangkir untuk tujuan medis; makanan enteral pompa; manik-manik anal [mainan
seks]; manset kompresi; masker Cleanroom wajah; masker bedah; masker laryngeal; 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; 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 dipanaskan elektrik untuk
tujuan terapeutik; masker wajah pelindung untuk penggunaan gigi; masker wajah untuk penggunaan bedah; masker wajah
untuk penggunaan bedah untuk perlindungan antibakterial; masker wajah untuk tujuan sanitasi; masturbator [perangkat
rangsangan seksual untuk orang dewasa]; mata buatan; medis mikro-tusuk jarum perangkat untuk jerawat mengobati, bekas
luka dan stretch mark; meja resep untuk penggunaan rumah sakit; meja resusitasi (Tempat Periksa Khusus untuk Meletakkan
Bayi); membran timpani buatan; mendalam bola pijat jaringan; mendengar penutup telinga perlindungan; mendengar penutup
telinga perlindungan yang digunakan dalam industri konstruksi; mendukung lengkungan untuk sepatu; mendukung lengkungan
untuk sepatu bot dan sepatu; mendukung lutut untuk tujuan medis; mendukung ortopedi; mendukung pergelangan kaki untuk
tujuan medis; mendukung tennis elbow; mengebiri alat untuk tujuan hewan; mengisi instrumen untuk tujuan gigi; menjatuhkan
pipet untuk tujuan medis; menyisipkan dukungan lengkungan untuk sepatu; menyisipkan orthotic untuk alas kaki; mesin
dialisis; mesin latihan untuk tujuan rehabilitatif medis; mesin reflexologi untuk keperluan medis; mesin untuk menjepit, memijat
dan menekan untuk keperluan medis; microsensor probe untuk tujuan medis untuk mengukur data tubuh manusia; minum
cangkir untuk digunakan oleh pasien dengan gangguan menelan; mitela ( Kain Penyangga Siku); mitt pijat; monitor denyut
jantung; monitor denyut nadi; monitor jantung janin; monitor jantung untuk dikenakan selama latihan; monitor medis untuk
memantau detak jantung pasien; monitor medis untuk memantau tanda-tanda vital pasien; monitor oksigen untuk keperluan
medis; monitor respirasi; monitor suhu elektronik untuk tujuan medis; monitor suhu untuk tujuan medis; monitor tekanan darah;
monitor yang dapat dipakai yang digunakan untuk mengukur data biometrik untuk penggunaan medis; nebulizers untuk
mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; nebulizers untuk terapi pernafasan; nebulizers untuk tujuan medis; nuklir
magnetic resonance imaging [NMRI] aparatur; orthoses; ortopedi implan sendi terbuat dari bahan buatan; ortopedi sol bantal
gel untuk sepatu; otoscopes; oximeters pulsa; pahat bedah; pakaian dimakan; pakaian kompresi pasca-operasi; pakaian
pelindung untuk keperluan medis; palu perkusi untuk tujuan diagnostik; palu refleks; panas lampu untuk tujuan medis; panggul
sabuk koreksi untuk pengobatan sakit pinggang; pantat colokan [sex toys]; papillotomes; payudara buatan; peak flow meter;
pejalan kaki untuk penyandang cacat, pasien dan orang tua; pelindung gigi untuk tujuan gigi;
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pelindung pendengaran; pelindung puting; pelindung wajah transparan untuk digunakan oleh tenaga medis; pelurus gigi;
pelvimeters; pemanasan bantal, listrik, untuk keperluan medis; pembela telinga; pembesar penis [perangkat rangsangan
seksual untuk orang dewasa]; pemegang cangkir spesimen; pemeriksaan medis lampu; pemijat kaki; pemijat karet untuk bayi;
pemijat kulit kepala; pemijat kulit kepala, dioperasikan dengan baterai; pemijat listrik untuk mengurangi berat badan; pemijat
tubuh; pemisah kaki untuk tujuan ortopedi; pemotong bedah; penahan gigi; penampung asi; penarik / penyedot puting susu
untuk penggunaan pribadi; pencakar tulang; pencegah kehamilan non-kimia; pendengaran perangkat perlindungan;
pendinginan bantalan untuk tujuan pertolongan pertama; pengganti tulang untuk tujuan bedah; penghancur pil; penghangat
bayi untuk penggunaan medis; penguji mata; pengujian kolesterol aparat untuk tujuan diagnostik medis; pengukur denyut nadi;
pengumban uretra; penis buatan [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; penjaga jari untuk tujuan medis;
penjaga siku untuk tujuan medis; penjelajah gigi; penjepit untuk botol bayi; penutup sepatu bedah; penutup telinga
perlindungan pendengaran digunakan dalam olahraga menembak; penyangga implan untuk keperluan gigi; penyemprot
aerosol untuk tujuan medis; penyerap asi; penyumbat dubur untuk penggunaan medis; peralatan akupunktur; peralatan
analisis medis untuk tujuan medis; peralatan bedah; peralatan dan instrumen bedah dan medis; peralatan dan instrumen
bedah untuk digunakan dokter hewan; peralatan dan instrumen laparoskopi untuk pemeriksaan medis; peralatan dan
instrumen medis dan kedokteran hewan; peralatan dan instrumen medis dan pembedahan untuk digunakan dalam bedah
ortopedi; peralatan dan instrumen medis untuk digunakan dalam operasi; peralatan dan instrumen medis untuk digunakan
dalam prosedur pelapisan ulang kulit (skin resurfacing) dan pemberian nutrisi kulit (skin nourishing); peralatan dan instrumen
medis untuk memantau tanda-tanda vital; peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu
LED; peralatan dan instrumen untuk keperluan bedah, medis, gigi, dan kedokteran hewan; peralatan dan perangkat kesehatan
umum untuk mengukur, menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan mengirimkan data biometrik, detak jantung,
pergerakan badan serta pembakaran kalori; peralatan diagosa untuk keperluan medis; peralatan kedokteran gigi; peralatan
medis; peralatan medis berupa alat dan sistem perangkat lunak dalam satu unit yang digunakan untuk menentukan lokasi
pembedahan dalam tubuh pasien; peralatan medis dan instrumen untuk bedah kosmetik; peralatan medis dan instrumen
untuk bedah rekonstruksi; peralatan medis dan instrumen untuk bedah saraf; peralatan medis dan instrumen untuk operasi
angioplasti; peralatan medis dan instrumen untuk operasi darurat; peralatan medis dan instrumen untuk operasi eksplorasi;
peralatan medis dan instrumen untuk operasi elektif; peralatan medis dan instrumen untuk operasi endoskopi; peralatan medis
dan instrumen untuk operasi endovascular; peralatan medis dan instrumen untuk operasi jantung; peralatan medis dan
instrumen untuk operasi laparoskopi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi ortopedi; peralatan medis dan instrumen
untuk operasi robot-dibantu; peralatan medis dan instrumen untuk operasi transplantasi; peralatan medis untuk aktivitas
jantung merekam; peralatan medis untuk deteksi, diagnosis, dan penyaringan penyakit; peralatan medis untuk digunakan
dalam laparoskopi; peralatan medis untuk jaringan pemotongan; peralatan medis untuk karet memijat; peralatan medis untuk
luka penutupan; peralatan medis untuk melakukan tes immunoassay kromatografi; peralatan medis untuk memfasilitasi
inhalasi sediaan farmasi; peralatan medis untuk memperkenalkan sediaan farmasi ke dalam tubuh manusia; peralatan medis
untuk mencuci vagina; peralatan medis untuk mendiagnosa diduga serangan jantung; peralatan medis untuk menempatkan
dan mengamankan kateter; peralatan medis untuk menguji darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan
jaringan; peralatan medis untuk pengobatan sleep apnea; peralatan medis untuk pengujian keberadaan antigen dalam darah,
serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; peralatan medis untuk perbaikan disc tulang belakang;
peralatan medis untuk perbaikan disc tulang belakang dalam sifat implan tulang belakang disc yang terbuat dari zat-zat
buatan; peralatan medis untuk radioterapi dosimetri; peralatan medis untuk terapi moksibusi; peralatan medis untuk
termoterapi interstitial jaringan biologis; peralatan medis untuk trakeostomi perkutan; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi
dan menargetkan pembedahan untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan ECG, penanda posisi,
aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual
sebagai satu unit dan digunakan untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; peralatan
olahraga secara manual dioperasikan untuk tujuan terapi fisik; peralatan olahraga untuk tujuan rehabilitatif medis; peralatan
olahraga untuk tujuan terapi fisik; peralatan ortopedi; peralatan pembedahan, yaitu sistem navigasi pembedahan yang terdiri
dari pelacak, sensor atau penanda untuk menyediakan informasi tentang anatomi pasien; peralatan pengujian; peralatan
polimerisasi untuk keperluan gigi; peralatan robot untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam prosedur pembedahan;
peralatan sunat; peralatan telemetri medis nirkabel; peralatan terapi fisik; peralatan terapi galvanik; peralatan untuk diagnosis
klinis; peralatan untuk mengukur tekanan darah arteri; peralatan untuk pengambilan darah; peralatan untuk rongga mencuci
tubuh; peralatan-peralatan facial listrik untuk keperluan rumah tangga; peralatan-peralatan facial menggunakan gelombang
ultrasonik untuk keperluan rumah tangga; peralatan-peralatan wajah bertenaga baterai untuk keperluan rumah tangga;
perangkat alat bantu seks; perangkat anastomosis; perangkat bantuan tidur mendorong tidur dengan memancarkan aroma;
perangkat bantuan tidur mendorong tidur dengan memancarkan suara; perangkat bantuan tidur, yaitu alat untuk menginduksi
tidur dengan memancarkan suara, aroma atau cahaya; perangkat emboli untuk pengobatan anomali vaskular; perangkat
fiksasi ortopedi; perangkat infus untuk keperluan medis; perangkat kosmetik untuk perawatan mengencangkan wajah dengan
microcurrents; perangkat kosmetik untuk terapi cahaya foton; perangkat medis; perangkat medis sekali pakai untuk mengobati
sembelit; perangkat medis untuk mengukur berat badan dan memperkirakan persentase lemak tubuh; perangkat mikro-tusuk
jarum kosmetik; perangkat mikro-tusuk jarum medis; perangkat perlindungan emboli; perangkat perlindungan terhadap sinarX, untuk tujuan medis; perangkat rangsangan seksual; perangkat untuk menyuntikkan obat-obatan; perangkat vakum ereksi
[dewasa bantu rangsangan seksual]; perangkat yang terbuat dari karet alam untuk tujuan kontrasepsi; perangkat yang terbuat
dari karet sintetis untuk tujuan kontrasepsi; perban dukungan ortopedi; perban elastis; perban kompresi; perban lutut, ortopedi;
perban ortopedi; perban pendukung; perban plester untuk tujuan ortopedi; perban untuk sendi; perban, elastis; perekam
denyut jantung; perforator bedah; perisai payudara; perisai perlindungan wajah untuk tujuan medis; perkakas medis dan
pembedahan yang digenggam untuk digunakan dalam kombinasi dengan sistem navigasi pembedahan, khususnya instrumen
dan pekakas pembedahan yang dapat dilacak; picks gigi untuk digunakan dalam perawatan gigi; picks gigi, selain untuk
penggunaan pribadi; picks telinga; pijat aparat bahu; pijat aparat estetika; pijat aparat estetika untuk digunakan di salon
kecantikan; pijat aparat estetika, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pijat aparat genggam; pijat aparat kembali; pijat aparat
leher; pijat aparat listrik untuk keperluan rumah tangga; pijat aparat listrik untuk penggunaan pribadi; pijat aparat non-listrik;
pijat aparat untuk penggunaan pribadi; pijat aparat untuk tujuan medis; pijat kursi dengan built-in pijat aparat; pijat shiatsu
bantal; pijat tongkat; pil distributor dan organizer kotak untuk tujuan medis; pipet elektronik untuk tujuan medis; pisau bedah;
pisau bedah listrik untuk keperluan bedah; pisau untuk tujuan bedah; pisau untuk tujuan medis; pispot untuk pasien yang
terbaring sakit; pita pengikat untuk kawat gigi; plester gips untuk tujuan ortopedi; plester kinesiologi; pointer laser untuk
keperluan medis; pompa ekstraksi racun; pompa payudara; pompa payudara listrik; pompa payudara tangan dioperasikan;
pompa penis [sex toys]; pompa untuk alat kesehatan jantung guna memompa darah yang diperkuat / enhanced; pompa untuk
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tujuan medis; port akses vaskular untuk tujuan medis; portabel perangkat kemih plastik yang memungkinkan perempuan untuk
berdiri saat buang air kecil; probe jantung; probe lurus; probe microsensor untuk tujuan medis; probe periodontal; probe untuk
penggunaan medis; prostesis; prostesis pinggul; prostesis pinggul ortopedi; prostesis tulang; protesa gigi; protesa gigi dalam
bentuk inlays; protesa gigi dalam bentuk onlay; pupillometers untuk jarak pengukuran pupil [PD]; pupillometers untuk
mengukur pupil reaktivitas untuk stimulus; puting susu / pentil untuk botol bayi; racun ekstraksi jarum suntik; rahang buatan;
raspatories bedah; ray ultraviolet lampu untuk tujuan medis; restraints keselamatan pasien; resuscitators; resusitasi
cardiopulmonary [CPR] masker; retinoscopes; retraktor bedah; retraktor bibir; retraktor gigi; retraktor mastoid; retraktor tulang;
robot medis atau kedokteran hewan; robot operasi laparoskopi, dan mesin serta instrumennya; robot radioterapi, dan mesin
serta instrumennya; robot rehabilitasi, dan mesin serta instrumennya; robot terapi galvanik atau hipertermik, dan mesin serta
instrumennya; robot untuk mengoperasikan kateter, dan mesin serta instrumennya; robot untuk pemeriksaan rontgen dan
mesin serta instrumennya; roda abrasif untuk tujuan gigi; rol busa pijat; rol pijat; rompi kompresi; ruang oksigen hiperbarik
untuk tujuan medis; sabuk bersalin; sabuk dukungan bersalin untuk tujuan medis; sabuk galvanis untuk tujuan medis; sabuk
hernia perut; sabuk koreksi panggul; sabuk ortopedi; sabuk ostomy; sabuk perut; sabuk pijat shiatsu; sabuk pusar; sabuk
suspender diadaptasi untuk stoking kompresi; sabuk untuk terapi; sabuk untuk tujuan medis; sandal kulit ortopedi; sandal
ortopedi; sarung tangan bedah; sarung tangan bulu kuda untuk pijat; sarung tangan gigi bayi; sarung tangan karet untuk
keperluan gigi; sarung tangan karet untuk keperluan hewan; sarung tangan karet untuk tujuan bedah; sarung tangan karet
untuk tujuan medis; sarung tangan kompresi; sarung tangan pelindung untuk digunakan oleh orang yang bekerja di
kedokteran gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan hewan; sarung
tangan sekali pakai untuk tujuan bedah; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan medis; sarung tangan untuk keperluan gigi;
sarung tangan untuk keperluan hewan; sarung tangan untuk pemeriksaan medis; sarung tangan untuk pijat; sarung tangan
untuk tujuan medis; sarung untuk tujuan medis; sarung urin; sekrup tulang; selimut, listrik, untuk keperluan medis; selubung
akses uretra; semprot kaleng [aerosol dispenser] untuk tujuan medis; sendi buatan; sendi pinggul buatan; sendi pinggul implan
dan bagian-bagiannya terbuat dari bahan buatan; sendok garpu bedah; sendok untuk obat administrasi; sensor [aparat
pengukuran], untuk tujuan medis; sepatu ortopedi; sepatu pelatihan ortopedi; sepatu untuk tujuan medis; seprai penyerap
menjadi lembaran inkontinensia; shiatsu kursi pijat; sisipan ortopedi untuk alas kaki; sisir kutu; sistem alat medis yang terdiri
dari sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk bedah ortopedi;
sistem alat medis, yaitu sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk digunakan dalam bedah ortopedi untuk
mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi
pelatihan untuk bedah ortopedi; sistem pencitraan urologi; sistem visualisasi medis untuk digunakan dalam bedah ortopedi
yang terdiri dari perangkat keras komputer, monitor, periferal peralatan pengelolaan gambar dan pemrosesan video serta
perangkat lunak pengoperasian; skiascopes; skrup untuk tulang gigi; sling untuk tujuan medis; sol dalam ortopedi
menggabungkan mendukung lengkungan; sol orthotic; sol ortopedi; sol ortopedi magnetik untuk sepatu; sol terapi magnet; sol
untuk sepatu ortopedi; spatula untuk tujuan gigi; spatula untuk tujuan medis; specula; specula pakai; specula vagina;
speculums okular; spesimen medis cangkir; sphincterotomes; splints jari; splints ortopedi; splints ortopedi atau bedah; splints
untuk tujuan medis; spons bedah; stapler bedah; stapler kulit bedah; staples bedah; stent; stent dilapisi biokompatibel;
stetoskop; stimulator karet untuk keperluan gigi; stimulator klitoris [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa];
stimulator otot elektronik untuk tujuan medis; stimulator prostat [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa];
stimulator saraf elektronik untuk tujuan medis; stimulator untuk otot syaraf; stoking [kaus kaki medis]; stoking elastis untuk
tujuan medis; stoking kompresi; sudut profilaksis pakai; sumbat telinga; sumbat telinga untuk perlindungan terhadap
kebisingan; sumbat telinga untuk tidur; sumbat telinga untuk tujuan medis; sumber cahaya chemiluminescent untuk digunakan
dalam endoskopi; tabel pemeriksaan pasien; tabel pemeriksaan untuk keperluan rumah sakit; tabel perawatan pasien; tabel
prosedur medis; tabung bukal; tabung dan peralatan medis untuk pemberian makanan [alat medis]; tabung endobronkial;
tabung endotrakeal; tabung infus; tabung kapiler darah; tabung kapiler untuk memberikan reagen; tabung kapiler untuk
sampel; tabung radium untuk tujuan medis; tabung trakeostomi; tabung tympanostomy; tabung untuk bernapas yang
digunakan dalam pengiriman udara dan gas ke dan dari pasien; tabung untuk digunakan dengan kanula; tabung untuk
digunakan dengan kateter; tabung untuk makanan enteral; tali sendi ortopedi; tali tandu; tandu pasien; tang bedah; tang gigi;
tang kandungan; tang litotomi; tang paru-paru; tang tulang; tang untuk tujuan medis; tangan bionik dpt dipakai untuk tujuan
prosthetics; tas air untuk keperluan medis; tas kolostomi; tas medis yang dirancang untuk menahan peralatan medis; tekstil
anti-mikroba untuk penggunaan medis; telinga busi untuk mengurangi kebisingan; telinga plugs kustom untuk tuna rungu;
tendon buatan; termometer digital untuk tujuan medis; termometer inframerah untuk tujuan medis; termometer klinis;
termometer untuk anak-anak; termometer untuk tujuan medis; thoracoscopes; tiang infus untuk keperluan medis; tidur vibrator;
tirai pembedahan mata; tongkat berjalan untuk tujuan medis; tonometers; topi bedah; transfusi set; trigliserida aparat
pengujian untuk tujuan diagnostik medis; tubeskin tubular perban; tubing medis; tubing medis untuk digunakan dalam prosedur
vaskular; tubing medis untuk irigasi; tubing medis untuk obat administrasi; tubing medis untuk transfusi; tulang buatan untuk
implantasi; tulang rawan buatan; tulang rawan buatan yang terbuat dari bahan sintetis; underpads; underpads pakai; urinal
[untuk tujuan medis]; usungan ambulans; usungan medis; usungan, roda; vagina buatan [perangkat rangsangan seksual untuk
orang dewasa]; vaporizers untuk pengobatan kondisi pernafasan atas; vaporizers untuk tujuan medis; ventilator medis;
vibrator [dewasa bantu rangsangan seksual]; vibrator [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; vibrator pijat
listrik; vibrator udara panas untuk tujuan medis; wadah secara khusus disesuaikan untuk pembuangan instrumen medis, jarum
suntik, dan limbah medis terkontaminasi lainnya; waterbeds untuk tujuan medis===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022069722
: 12/09/2022 09:26:38
:
: PT. AURA PUTRA ABADI

540 Etiket

: Komplek Nagoya Business Center
Blok V No.17 Rt.002 Rw.003
Batu Ampar, Lubuk Baja Kota,
Kec. Batam Kota,
Kepulauan Riau
, Kota Batam, Kepulauan Riau

Halaman 212 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Yulius Susanto Cung S.H., M.H.,
: Jalan Biak No 7C

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MAMEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Hijau, Biru, Hitam
: 36
: ===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
manajemen untuk real estate===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022069723
: 12/09/2022 09:27:03
:
: I KETUT SUKADANA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BANJAR BATUAGUNG, Kabupaten Jembrana, Bali, 82218
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Rajawali-ne Barak
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, putih, kuning emas, hijau
: 22
: ===karung beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022069724
: 12/09/2022 09:30:39
:
: Muhammad Farras Yudha Perkasa

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL TEBET BARAT X NO 27 A Kec. TEBET, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12810
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AVANTI PARKING
: Avanti Parking adalah sebuah penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua, Biru Muda dan Putih
: 39
: ===Jasa lokasi dan pemesanan dini untuk parkir; Parkir mobil; Pengoperasian tempat parkir; Penyewaan garasi dan lahan
parkir; layanan garasi parkir; layanan parkir kendaraan; layanan parkir mobil; mengoperasikan tempat parkir; parkir valet;
pemesanan parkir bandara; pemesanan ruang parkir; penyediaan fasilitas parkir mobil; penyediaan ruang parkir; penyewaan
garasi dan tempat parkir; penyewaan ruang parkir kendaraan; penyewaan ruang parkir mobil; penyewaan sistem parkir
mekanis; penyewaan tempat parkir dan garasi untuk kendaraan; penyewaan tempat parkir garasi; sewa tempat parkir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: JID2022069725
: 12/09/2022 09:31:10
:
: PT Media Investor Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Commodity Square (d/h Beritasatu Plaza), Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

Halaman 213 dari 696

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: MAJALAH INVESTOR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANYE
: 38
: ===Penyediaan jaringan untuk Pemesanan Barang Melalui Internet,; Streaming materi audio dan video di Internet; informasi
siaran televisi; jasa penyiaran berkaitan dengan penyelanggaran dan kompetisi esports; layanan radio, televisi dan siaran
kabel; layanan streaming televisi; layanan transmisi televisi protokol internet [IPTV]; menyiarkan siaran televisi melalui jaringan
komunikasi global, Internet dan jaringan nirkabel; 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; penyiaran dan transmisi televisi interaktif, permainan
interaktif, berita interaktif, esport interaktif, hiburan interaktif dan kompetisi interaktif; penyiaran multimedia melalui Internet dan
jaringan komunikasi lainnya; penyiaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya
melalui protokol Internet dan jaringan komunikasi; 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 program televisi, film layar lebar, dan
konten audiovisual dan multimedia lainnya; siaran radio dan televisi; siaran televisi berlangganan; transmisi audio, video dan
data dengan kabel, satelit, jaringan komputer, saluran telepon dan saluran ISDN; transmisi berita; transmisi berita elektronik;
transmisi program periklanan dan komunikasi periklanan media melalui jaringan komunikasi digital; transmisi radio dan televisi;
transmisi suara, gambar, sinyal dan data satelit, kabel dan jaringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022069727
: 12/09/2022 09:34:24
:
: PT KARYA BIMASAKTI JAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sentral Senayan II Lantai 16, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Kelurahan Gelora,
Kecamatan Tanah Abang , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10270
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PT Centralpertiwi Bahari
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye, Biru Tua, Biru Muda, dan Putih (Transparan)
: 30
: ===Bakpao; Bumbu instan bubuk; Bumbu pasta; Bumbu siap saji; Bumbu yang diawetkan; Burger Daging Ayam (Sandwich);
Burger Daging Ikan (Sandwich); Dumpling ayam dan udang; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar
gandum; Kerupuk ikan aneka rasa; Kue; Kue-kue; Kulit won ton (pangsit); Makanan ringan berbahan dasar tepung; Pangsit;
Pangsit goreng; Pangsit ikan; Risoles; Roti lapis hotdog; Saus untuk memasak [bumbu masak]; Sumpia abon; Sumpia udang;
Won ton (pangsit china); adonan pastry yang sudah digulung; brondong jagung; bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bumbu;
bumbu masak; burger keju [sandwich]; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; gochugaru
[bubuk cabai merah]; keripik pangsit; kerupuk; kerupuk cumi; kerupuk udang; kue beras; kue gulung telur; kue pastry; lumpia;
makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan siap saji berbahan dasar mie;
makaroni; mie udon; pai daging; pangsit Cina dengan isian (Shumai, dimasak); pangsit beku; pangsit daging kukus [shaomai];
pangsit udang; pangsit yang diisi; pastel; pizza; remah roti; sambal; saus berbahan dasar buah; saus bumbu; saus cabai; saus
kari; spaghetti; stick cumi (kerupuk)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069728
: 12/09/2022 09:34:34
:
: PT SANJAYA SEJAHTERA LESTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Gunung Krakatau, Komplek Krakatau Multi Center Blok C No. 11,
Desa/Kelurahan Glugur Darat I, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KAKAKTUA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 17
: ===Lembaran mulsa plastik untuk keperluan pertanian===

740

540 Etiket

Halaman 214 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022069729
: 12/09/2022 09:38:01
:
: PT KENJA SOUTHEAST ASIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gd One Office, Jl. Pierre Kapt Tendean No.27A lt.5, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12710
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KENJA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU DAN HIJAU
: 45
: ===Penyedia layanan informasi, penasihat, dan konsultasi terkait lisensi, lisensi database, lisensi penggunaan perangkat
lunak komputer dan program komputer, lisensi perangkat lunak dan teknologi, autentikasi akses internet, layanan autentikasi
dan verifikasi pengguna===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069730
: 12/09/2022 09:41:03
:
: ESTEVANUS SEMBIRING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GRAHA CIKARANG BLOK C8 NO 13 KEL SIMPANGAN KEC CIKARANG UTARA
KAB BEKASI JABAR, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: King Dry
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 1
: ===gel silika===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069731
: 12/09/2022 09:45:45
:
: PT SANJAYA SEJAHTERA LESTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Gunung Krakatau, Komplek Krakatau Multi Center Blok C No. 11,
Desa/Kelurahan Glugur Darat I, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GORILLA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 17
: ===Lembaran mulsa plastik untuk keperluan pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022069853
: 12/09/2022 13:41:54
:
: Eli Lilly and Company

Alamat Pemohon

: Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, United States of America

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 215 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JAYPIRCA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===Produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan kelainan darah; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
gangguan mental; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan atau kondisi syaraf (neurological);
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
virus korona; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan syaraf degeneratif; Sediaansediaan 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; 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 dan bahan farmasi untuk
pengobatan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan
farmasi untuk pengobatan gangguan pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan farmasi untuk
pengobatan multiple sclerosis; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit Parkinson; sediaan farmasi untuk pengobatan
penyakit autoimun; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit sistem saraf pusat [SSP]; sediaan farmasi untuk pengobatan
penyakit tulang; sediaan pengobatan migrain; sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi penyakit
fibromyalgia; sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi penyakit osteoarthritis; sediaan-sediaan
pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi penyakit pembuluh darah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022069855
: 12/09/2022 13:42:31
:
: PT. Agrofarm Nusa Raya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan KH Ahmad Dahlan No 53 Kel. Nologaten Kec. Ponorogo Kab Ponorogo,
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, 63411
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ORTANI.ID
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange dan Hijau
: 1
: ===pupuk; pupuk anorganik; pupuk majemuk; pupuk organik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: DID2022069856
: 12/09/2022 13:44:13
:
: Manting Zhang

540 Etiket

540 Etiket

: Le Meredian, Jl. Sudirman K 1820,
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

: Merek Kata

Halaman 216 dari 696

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: SHENRAN
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 18
: ===Kantong, dari bahan kulit, untuk pengemasan; Kulit dan kulit imitasi, kulit binatang dan kulit binatang imitasi; Label untuk
koper; Tali kekang untuk hewan, cambuk, pelana; Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya
penyusun bagasi mobil); Tas bayi; 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 hipster; Tas kosmetik; Tas pinggang; Tas tangan plastik; Tas, tas kartrid,
ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor,
(semua terbuat dari bahan berlapis); Tas-tas; Tongkat; bagasi; bulu binatang dan kain serta barang-barang yang terbuat dari
bulu binatang; dompet; kalung hewan peliharaan; koper; koper [bagasi]; kotak kulit atau kulit imitasi; 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-kulit; payung; perlengkapan untuk bepergian; ransel; sabuk bahu (tali pengikat) dari kulit
atau dari kulit imitasi; sarung koper; sarung mebel dari kulit atau dari kulit imitasi; tag (label) hewan peliharaan secara khusus
disesuaikan untuk dipasang pada pengikat atau kalung hewan peliharaan; tali untuk bagasi; tali untuk dompet [tas]; tali yang
terbuat dari kulit imitasi; tas jinjing serbaguna; tas malam; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet
saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas olahraga; tas pakaian untuk bepergian;
tas sekolah; tas untuk bepergian; tas-tas kantor; tempat kunci dari kulit dan kulit; tongkat berkuda===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022069857
: 12/09/2022 13:44:59
:
: Manting Zhang

540 Etiket

: Le Meredian, Jl. Sudirman K 1820,
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 dan Lukisan
: Yaxuan
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 25
: ===Baju renang; Bandana anak-anak; Jaket anak-anak; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaos anak-anak; Kaos tanpa lengan;
Pakaian jeans untuk anak; Selop; Tutup kepala; alas kaki; alas kaki untuk anak-anak; atasan [pakaian]; atasan untuk anakanak; bodysuits untuk anak-anak; celana; celana leging; celana olahraga; celana pakaian; celana panjang; celana panjang
[pakaian kantor]; celana panjang untuk anak-anak; celana pendek; celana pendek boxer; celana pendek untuk berenang; dasi;
gaun untuk anak perempuan; ikat pinggang [pakaian]; kain oto untuk anak-anak; kaos kaki; kaos oblong; kaos singlet; kaus
kaki anak-anak; kemeja [pakaian bisnis]; kutang wanita; pakaian; pakaian anak-anak; pakaian bermain untuk bayi dan anakanak; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian jadi; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian renang untuk anakanak; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak;
pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian wanita; piyama untuk anak-anak; sabuk pinggang [pakaian]; sandal;
sandal untuk anak-anak; sarung; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu untuk anak-anak; sol sandal; suspender stocking;
topi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; tutup kepala anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

566

: DID2022069858
: 12/09/2022 13:45:50
:
: PT. FERRON PAR PHARMACEUTICALS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kawasan Industri Jababeka, Cibitung, Jl. Jababeka VI Blok J3, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat
: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
: The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HEPAVEN
: Suatu penamaan

540 Etiket

Halaman 217 dari 696

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
: 5
: ===obat-obatan; sediaan farmasi===
: DID2022069860
: 12/09/2022 13:47:22
:
: HASSAN NUGROHO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. P.Jayakarta 141 B-28, JAKARTA PUSAT, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta
: Halim Wibisono S.E., M.M.
: Jalan Pembangunan I/27A Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HASSTON & SIMBOL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, hitam, putih, abu-abu.
: 8
: ===ALAT LAS MANUAL; Alat pelubang; Alat pelubang karcis; Alat pelubang paku; Alat pemotong (pisau); Alat pengebor; Alat
penomoran; Alat perata batu gerinda; Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Alat semprot udara
gagang karet dan aluminium; Amplas kaki; Ani-Ani; Baja pengasah, kikir; Bangku catok [alat tangan]; Batu gerinda; Batu
gosok; Batu pemotong; Batu potong besi (manual); Batu potong keramik (manual); Besi pemotong kuku binatang (alat
tangan); Blencong; Bor tangan , dioperasikan dengan tangan; Cakar paku (alat-alat tangan); Catok F; Catok meja; Dongkrak
angin yang digerakkan dengan tangan; Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Gerek sedok, pahat lekuk (perkakas tangan);
Gergaji ukir; Gunting beton; Gunting lipat; Gunting pencukur ternak; Intan pemotong kaca [bagian alat tangan]; Jarum
pengukir; Kapak; Kapak kecil; Kapak untuk mmbuat lubang; Kelewang; Kepala bor; Kikir [perkakas tangan]; Kikir batu gosok;
Klem untuk tukang kayu atau pembuat kaleng; Kotak pisau silet; Kunci Inggris; Kunci L; Kunci Ring; Kunci Y; Kunci baut keran;
Kunci inggris ulir [perkakas tangan]; Kunci kepala bor (manual); Kunci pas [perkakas tangan]; Kunci pas pipa; Linggis; MATA
BOR; Mata bor (bagian dari alat tangan); Mata bor kaca; Mata gergaji [bagian dari alat tangan]; Mata pahat berbentuk persegi;
Pahat Pengukir; Palu besi; Palu dari kuningan [perkakas tangan]; Palu kambing; Palu pemahat; Palu pengeling (alat tangan);
Pegangan gergaji; Pelubang tengah (alat tangan); Pembuka kaleng, bukan listrik; Penyambung pahat; Penyemprot ransel
(non-listrik) untuk dibawa di bagian belakang; Penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk mengeluarkan bahan
pembersih; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan; Pisau kater; Pisau ketam (alat tangan); Pisau kikis (alat tangan);
Pisau pemangkas tanaman; Pisau pemotong daging; Pompa udara dioperasikan dengan tangan; SENDOK SEMEN; SILET;
SISIR BESI; Sambungan untuk pegangan bor untuk tap potong ulir; Semprotan untuk penyemprotan insektisida; Setrikasetrika listrik; Sisir besar [perkakas tangan]; Tang pencapit; Tang potong; Tangkai batu asah; alat catok bubut; alat isi angin;
alat pemotong [alat-alat tangan]; alat pemotong plat baja; alat pengolah makanan dan alat pemotong yang dioperasikan
dengan tangan, alat pengupas makanan, alat pengiris sayuran.; alat pengulir pipa (alat tangan); alat untuk memasukkan angin
ban manual; alat-alat tangan dioperasikan untuk membungkuk pipa; ampelas roda gerinda; arit; batu asah; bayonet; betel
besi; bit pengebor terbuat dari karbid untuk membuat lubang (bagian dari peralatan tangan); bor (peralatan tangan); bor
tangan bukan listrik untuk kayu; bor tangan tidak termasuk bor listrik; bor untuk mengukir; busur gergaji; cangkul [perkakas
tangan]; chuck untuk alat-alat tangan dioperasikan; clurit untuk rumput [perkakas tangan]; dongkrak manual; gagang pisau;
garpu meja; garpu penggali [garpu sekop]; garpu pertanian [alat-alat tangan]; garpu rumput; gergaji [perkakas tangan]; gergaji
besi; gergaji kayu (alat tangan); gergaji logam-pemotongan; gergaji pit; gunting berkebun; gunting berpegas; gunting kebun;
gunting kuku; gunting pemangkas; gunting serbaguna; gunting untuk keperluan rumah tangga; gunting untuk memotong
cabang pohon; gunting untuk memotong rambut; gunting*; gunting, tangan dioperasikan; insektisida penyemprot [alat-alat
tangan]; isi cutter; kapak es untuk mendaki gunung; ketam linggis (alat tangan); klem [tangan alat]; klem tukang kayu; kotak
kunci pas; kunci L; kunci hex; kunci pas adjustable; kunci pas busi; kunci pas die [alat-alat tangan]; kunci pas filter oli; kunci
pas kepala fleksibel; kunci pas mur; kunci pas ratchet [perkakas tangan]; kunci pas sekrup; kunci pas soket [perkakas tangan];
kunci pas torsi; kunci pas yang dapat disesuaikan dan kunci pas tetap; kunci pas, tangan dioperasikan; kunci roda; kunci
tabung; kunci-kunci monyet; mata gergaji bundar PCD (peralatan tangan); mata obeng; mengasah roda untuk pisau dan pisau;
obeng mur (alat tangan); obeng, non-listrik; pahat; pahat pemahat; pahat tanggam; palu [instrumen tangan]; palu [perkakas
tangan]; palu batu; palu cakar; palu darurat; palu kayu; palu tukang batu; pemegang bor [alat-alat tangan]; pemotong baut
[perkakas tangan]; pemotong foil; pemotong kaca; pemotong kawat; pemotong pipa (alat tangan); pemotong rumput, tangandioperasikan; pemotong ubin, tangan-dioperasikan; pemotongan tang [tang gelandang ini]; pencabut paku [perkakas tangan];
penutupan cincin tang menjadi instrumen body piercing; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk insektisida;
penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan pertanian; peralatan dan perkakas berkebun yang
dioperasikan dengan tangan; peralatan dan perkakas pertanian yang dioperasikan dengan tangan; peralatan makan (garpu,
pisau dan sendok); perkakas tangan dan peralatannya, dioperasikan dengan tangan; pisau *; pisau baja; pisau berburu; pisau
buah; pisau cukur; pisau cukur, listrik; pisau dapur; pisau gunting; pisau lipat; pisau meja, garpu dan sendok plastik; pisau
rumah tangga; pisau saku; pisau ukir; pisau untuk gergaji tangan; pisau untuk menguliti hewan; pisau untuk menguliti ikan;
polishing setrika [kaca alat]; pompa dioperasikan oleh tangan; pompa tangan dioperasikan untuk memompa air sumur;
pukulan tang [alat-alat tangan]; sarung pisau dari kulit; sekop [perkakas tangan]; sekop perapian; sekop salju; sendok garpu,
garpu dan sendok; setrika [alat-alat tangan non-listrik]; setrika ban; setrika pelurus rambut listrik; setrika uap listrik; soket kunci
pas; tang crimping; tang memancing; tang pengaturan; tang untuk memotong/ mengupas kabel listrik; tanggam pipa===

740

Halaman 218 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022069861
: 12/09/2022 13:47:44
:
: Eli Lilly and Company

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, United States of America
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KISUNLA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===Produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan kelainan darah; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
gangguan mental; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan atau kondisi syaraf (neurological);
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
virus korona; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan syaraf degeneratif; Sediaansediaan 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; 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 dan bahan farmasi untuk
pengobatan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan
farmasi untuk pengobatan gangguan pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan farmasi untuk
pengobatan multiple sclerosis; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit Parkinson; sediaan farmasi untuk pengobatan
penyakit autoimun; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit sistem saraf pusat [SSP]; sediaan farmasi untuk pengobatan
penyakit tulang; sediaan pengobatan migrain; sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi penyakit
fibromyalgia; sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi penyakit osteoarthritis; sediaan-sediaan
pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi penyakit pembuluh darah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022069863
: 12/09/2022 13:51:56
:
: PT. FERRON PAR PHARMACEUTICALS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kawasan Industri Jababeka, Cibitung, Jl. Jababeka VI Blok J3, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat
: 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
: RENAVEN
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 5
: ===obat-obatan; sediaan farmasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069864
: 12/09/2022 13:52:28
:
: NOVAN YUSTILIADI

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: KP. SELAJAMBU, RT/RW 021/005, Kel. Warnasari, Kabupaten Sukabumi, Jawa
Barat, 43151

Halaman 219 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TAYIB
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Dasar putih, tulisan hitam, lukisan gold
: 3
: ===esens kayu putih [minyak esensial]; esensi mint [minyak esensial]; kosmetik perawatan kulit; make-up [kosmetik]; minyak
wangi; mousses [kosmetik]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022069865
: 12/09/2022 13:53:51
:
: Dr. Efmansyah Iken Lubis

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Keuangan II No.69 RT/RW 006/005 Cilandak Barat Cilandak Jakarta Selatan DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Retract
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 10
: ===jarum suntik sekali pakai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D082022069866
: 12/09/2022 13:53:53
:
: CV. Agung Jaya

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ir. H. Juanda No.78, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 43216
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DJR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru muda
: 17
: ===karet untuk digunakan dalam manufaktur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022069867
: 12/09/2022 13:55:06
:
: PT SUMBERWARU MAKMUR ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. NGINDEN SEMOLO THE SERENITY 16 RT 005 RW 001, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60119
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BEENYO FARM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: HIJAU
: 43

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 220 dari 696

510

Uraian Barang/Jasa

: ===layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022069869
: 12/09/2022 13:57:20
:
: JOHAN SUDIJONO S

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GRAHA SUNTER PRATAMA F32 RT 013 RW 002, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NICEMAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 25
: ===Baju safari; Celana jeans; Ikat pinggang; Pakaian Tidur; Pakaian olahraga; Peci; T-shirt; baju; celana dalam; dasi; jaket;
jas; jubah; kaos oblong; kemeja; korset; kutang wanita; pakaian dalam pria; pakaian luar untuk pria; pakaian renang; pakaian
untuk bayi dan balita; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; rok; rompi; sandal; sarung tangan; sepatu; sepatu bot; sepatu
olahraga; singlet; sol sepatu; syal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069870
: 12/09/2022 13:57:32
:
: PT. FERRON PAR PHARMACEUTICALS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kawasan Industri Jababeka, Cibitung, Jl. Jababeka VI Blok J3, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat
: 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
: TRIPIVEN
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 5
: ===obat-obatan; sediaan farmasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022069872
: 12/09/2022 14:02:54
:
: PT. GENERASI TANGGUH LUAR BIASA

540 Etiket

540 Etiket

: OFFICE 8, LEVEL 18-A, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 52-53 SCBD, 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
: GPX - GENERATION OF POWER AND EXTRAORDINARY + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Kuning, Putih
: 41
: ===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 klub untuk tujuan hiburan yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik
dan olahraga virtual; Jasa penyediaan konten permainan melalui online; Jasa-jasa hiburan permainan video; Penyediaan jasa
permainan elektronik yang memungkinkan pelacakan pengguna jasa permainan elektronik interaktif online, olahraga elektronik
dan olahraga virtual dan mencocokan pemain permainan online dengan pemain lain dari segala tingkat keahlian yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; acara festival permainan;
hiburan; hiburan dalam sifat permainan olahraga; jasa hiburan berupa suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang
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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, 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/layanan hiburan, yaitu, memfasilitasi
jasa/layanan permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan (games) yang dimainkan melalui jaringan
internet atau komunikasi; 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 virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas virtual/maya (virtual reality);
layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik, permainan video, turnamen, dan kompetisi;
layanan klub hiburan; layanan klub olahraga; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan permainan; layanan
pengaturan dan kordinasi hiburan atau klub; menyediakan acara e-sport yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi
video-on-demand; menyediakan game (permainan); menyediakan informasi mengenai olah raga elektronik dan permainan
video melalui suatu situs web; menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games) online; organisasi permainan;
pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan permainan (games), kontes dan kompetisi; penyediaan informasi mengenai
permainan komputer dan permainan video online melalui Internet===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022069873
: 12/09/2022 14:03:58
:
: PT.Anak Kreasi Muda

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Sam Ratulangi Gg Kasuari I no 2 Kerten Laweyan Surakarta, Kota Surakarta,
Jawa Tengah, 57143
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MnCo Milk And Chocolate Bar + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau,Kuning,Putih
: 29
: ===Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan
bahan lainnya atau tidak; Produk Susu Bubuk; Susu UHT; minuman berbahan dasar susu; susu; susu kental===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069874
: 12/09/2022 14:03:59
:
: SUHARTONI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KAMPUNG KICAU RT.003 RW.001 DESA BABAKANMULYA KECAMATAN
JALAKSANA KUNINGAN JAWA BARAT, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, 45554
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BROGUY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 25
: ===BAJU DARI KULIT; Bagian tumit untuk kaos kaki; Baju Batabue; 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 Hangat; alas kaki; ikat pinggang [pakaian]; kaos;
kemeja; pakaian; penutup kepala; sepatu; topi; 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; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana,
jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Ikat kaos kaki elastis;
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;
Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga;
Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kemeja
(lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerudung kepala untuk jaket; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan;
Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Meukasah (Baju); 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

740
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keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; 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, 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, 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); Penahan kaos kaki; Pengikat kaos
kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk
bagian tumit kaos kaki; Toro (Baju Kurung); atasan baju tanpa lengan; 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 memancing; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek;
baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang one-piece; 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; celana berupa kaos kaki (stoking); chemisettes [bagian depan baju]; dickeys [bagian depan baju]; gaun jumper (baju
hangat); 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; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; 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 [baju ketat]; kaus kaki baju pria; 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 kasual; kemeja kekesalan;
kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; 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; kuk baju; lacak jaket; lapisan jaket; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di
atas pakaian dasar]; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit
imitasi; pakaian (jaket) memancing; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan,
kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; 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 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, T-shirt, celana panjang,
jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; replika kaos sepak bola Amerika; sepatu
santai; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan kaos bertudung (hoodies)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2022069875
: 12/09/2022 14:05:08
:
: HERWAN HERMAWANDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. CIKAROYA RT 016 RW 003 DESA GUNUNGJAYA , Kabupaten Sukabumi,
Jawa Barat, 43152
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Almawa
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah biru hitam
: 32
: ===air mineral===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022069876
: 12/09/2022 14:05:47
:
: PT HANDHINDRA JEKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL BANDENGAN SELATAN GANG YUSUF NO. 4A, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14440
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NAURA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, kuning, putih
: 41
: ===grup band musik; hiburan dalam pertunjukan oleh penyanyi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069877
: 12/09/2022 14:05:51
:
: PT. KWARTAPUTRA SENTRA SINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok L No.55,RT.RW.Kelurahan Sumur
Batu,Kecamatan Kemayoran,Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
: 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
: BLAZTA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah,Biru
: 19
: ===semen tahan api===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022069878
: 12/09/2022 14:07:25
:
: Abdul Rohmat, Asri Peni Wulandari, Asri Peni Wulandari

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Pasir Kukun, RT 01 RW 01, Desa Sukamulya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RAWRAMIE
: RAW: Bahan Baku, RAMIE: Rami (Bahan baku dari serat alam rami)

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Biru, Hitam
: 22
: ===linen mentah [rami]; rami; serat rami; serat rami mentah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022069880
: 12/09/2022 14:13:26
:
: ZHOU JIANGSHUN

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 180 Luanchuan Village, Qiancang Town, Yongkang City, Zhejiang Province, China
: 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
: J.LD Tool
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam,Putih
: 7
: ===Mesin Circular Gergaji; Mesin hammer drill bor bobok beton; Mesin planer serut,pasrah; Mesin poles mobil motor; Mesin
table saw gergaji kayu; alat las listrik; mesin gergaji yang membuat potongan pada berbagai sudut dan kemiringan; mesin
Potong Rumput; mesin cuci mobil; mesin gerinda tangan; mesin pembersih isap [pembersih vakum]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022069881
: 12/09/2022 14:16:54
:
: SUSANTO

540 Etiket

: Jl. Kembang Kerep, RT.006/RW.002
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, 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
: A-Z Print + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Abu-abu dan Putih
: 40
: ===Percetakan bahan periklanan; Percetakan brosur periklanan untuk pihak lain; Percetakan sesuai pesanan nama dan logo
perusahaan untuk tujuan promosi dan periklanan pada barang-barang untuk pihak lain; cetak offset; jasa cetak offset;
pembuatan kustom spanduk dan bendera; pencetakan digital; pencetakan, pencetakan litograf, sablon dan digital printing===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022069882
: 12/09/2022 14:17:03
:
: PT DJARUM

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jend. A. Yani No. 28, Kudus 59317, Indonesia, Jawa Tengah
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DJARUM SPECIAL & Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam, Putih, Coklat
: 34
: ===Alat untuk memadamkan rokok dan cerutu yang dipanaskan serta batang-batang tembakau yang dipanaskan; Tembakau
mentah atau yang sudah diolah; alat penguap oral untuk keperluan merokok; alat penguap tembakau; cairan rokok elektronik
[e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid
rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari propilen glikol; cerutu; cerutu elektronik; corong rokok elektronik;
e-liquid [cairan rokok elektronik]; evaporator tembakau; evaporator untuk tembakau; gutka [mengunyah tembakau]; hardcase
untuk rokok elektronik; kain pembersih khusus diadaptasi untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan perasa
kimia dalam bentuk cair untuk rokok elektronik; kasing /selubung untuk perangkat merokok elektronik; kasus pelindung untuk
perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; korek api; korek api cerutu listrik; korek api gas untuk
perokok; korek api untuk perokok [korek api rokok], selain untuk mobil; kotak rokok; kumparan pengganti untuk rokok
elektronik; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; merokok tembakau; pemantik rokok elektronik;
pemantik untuk perokok; pengganti tembakau; pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; perangkat elektronik untuk
inhalasi aerosol yang mengandung nikotin; perangkat merokok elektronik; perangkat vaping menjadi rokok elektronik; perasa
kimia dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk
digunakan dalam rokok elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk pengganti tembakau; perasa, selain minyak atsiri, untuk
tembakau; perasa, selain minyak esensial, untuk digunakan dalam penguap oral untuk perokok; pipa merokok elektronik; pipa

540 Etiket
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vaporizer rokok tanpa asap; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; rokok; rokok elektronik; rokok elektronik untuk
digunakan sebagai alternatif rokok tradisional; rokok mentol; sarung untuk rokok elektronik; selubung/wadah pelindung untuk
perangkat merokok elektronik; snus; swab pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk
memanaskan tembakau; swab pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat merokok elektronik; tembakau; tembakau
kunyah; tembakau linting tangan; tembakau pipa; tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat merokok elektronik; tongkat
pembersih khusus diadaptasi untuk rokok elektronik; wadah gas untuk korek api===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022069886
: 12/09/2022 14:19:23
:
: MUHAMMAD BRILLY TAMPANA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lingkungan Kedungbunder RT. 001/004 Kel. Kedungbunder, Kec. Sutojayan,
Kabupaten Blitar, Jawa Timur
: 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 dan Lukisan
: BRILIA GLOW dan Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PINK, PUTIH
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Barang

740

kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum;
Busa (kosmetik) [Mousse]; Deodorant stick; Esensi untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Garis Mata (Eye liner); Gel jerawat
(kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik;
Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik fungsional; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion);
Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim
pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan
kosmetik; Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker untuk tubuh sebagai
penggunaan kosmetik; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum
untuk bayi; Pelembab (kosmetik); Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik);
Pewarna untuk rambut, sampo; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Sabun Mandi; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun mandi, deodoran; Sabun
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub untuk keperluan kosmetik;
Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik
tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mandi;
Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah;
Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik);
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum antipenuaan 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); Tempat lipstik; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner wajah (kosmetik); amber [parfum]; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan parfum dan perasa/aroma;
bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body lotion
untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; colognes,
parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); deodoran;
deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; eau de
parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak
kecantikan [kosmetik]; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel penyamakan [kosmetik]; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel
untuk tubuh (kosmetik); glitter untuk keperluan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik);
kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner
sampo; kosmetik; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan
make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik
fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
kosmetik non-medis; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik
untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher;
kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik
untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen
integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin;
krim anti-bintik 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

Halaman 226 dari 696

kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil
untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pembersih
[kosmetik]; 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 untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion
kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu untuk keperluan kosmetik; 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 masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata
untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion
tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik;
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah kosmetik; minyak after-sun
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 penyamakan [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut 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; parfum; parfum cair; parfum dalam
bentuk gel; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik;
pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih
tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pensil
eyeliner; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan 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;
perona mata berupa kilauan (Eyeshadow glitter); 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;
preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk
perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun
batang; sabun beraroma; sabun cair; sabun deodoran; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun loofah; sabun non-obat untuk
bayi; sabun tubuh; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sachet parfum; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik];
sampo dan kondisioner rambut; sampo ketombe tanpa obat; sampo rambut 3-in-1; sampo untuk bayi; sarung tangan pradibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan
berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen
untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik
untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut
dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; 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 diwajah; sediaan kosmetika untuk
perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan
menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik];
sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk
keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat;
sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaansediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan deodoran kaki;
semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; 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); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; susu penyamakan
[kosmetik]; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tas organizer untuk
keperluan kosmetik terisi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tisu diresapi dengan sediaan
deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya;
toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk
keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian,
minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022069887
: 12/09/2022 14:19:30
:
: TEMY SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tss Raya No.86 RT.006/001 Kel. Duri Selatan . Kec. Tambora, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11270
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Insight BOOKSTORE
:

591

Uraian Warna

: Hitam, Oranye, kuning, hijau

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

: 35
: ===Toko buku dan alat-alat tulis===
: DID2022069890
: 12/09/2022 14:21:52
:
: NEERAJ KUMAR T

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. GRIYA SENTOSA BLOK M NO. 28, PERUMAHAN GRIYA INTI SENTOSA ,
SUNTER AGUNG, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MARDIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU , PUTIH
: 27
: ===Keset; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya
untuk menutupi lantai yang ada; keset karpet; sajadah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022069891
: 12/09/2022 14:23:59
:
: 1. CATHERINE 2. EVELINA LARISSA

540 Etiket

: JL. MAGNESIUM NO. 21, RT/RW: 005/020, KEL. PURWANTORO, KEC. BLIMBING,
Kota Malang, Jawa Timur
: Fadlin Avisenna Nasution S.H.
: Gedung Krakatau Steel Lantai 3, Jalan Gatot Subroto Kav. 54, Kuningan, Setiabudi,
Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MI ZHONG + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, ORANGE, HITAM, DAN PUTIH
: 41
: ===Penyediaan test dan ujian pendidikan di bidang bahasa asing; layanan pendidikan bahasa asing; menyediakan kursus
pengajaran di bidang bahasa asing===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Worldwide Plaza, 309 West 49th Street, New York, NY 10019
: Belinda Rosalina S.H., LL.M.
: Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah),
Jakarta Selatan 12240

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NOMURA GREENTECH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM dan PUTIH
: 36
: ===Jasa keuangan yaitu Jasa konsultasi dan konsultasi keuangan; Jasa konsultasi keuangan mengenai pembiayaan dan
penilaian; Jasa konsultasi keuangan mengenai penjualan aset; Jasa konsultasi keuangan mengenai struktur modal; Jasa
konsultasi keuangan untuk divestasi; Jasa konsultasi keuangan untuk ekspansi; Jasa konsultasi keuangan untuk merger dan
akuisisi perusahaan; Jasa konsultasi keuangan untuk pembelian; Jasa konsultasi keuangan untuk restrukturisasi; Jasa
konsultasi keuangan untuk usaha patungan; Jasa penasihat keuangan di bidang investasi private placement dan
restrukturisasi utang; Jasa penilaian keuangan aset bisnis; Jasa pialang di bidang sekuritas dan derivatif; jasa keuangan;
pembiayaan utang dan ekuitas===

: JID2022069892
: 12/09/2022 14:24:02
: 97/511,539 20/07/2022 US
: NOMURA HOLDING AMERICA INC.

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022069893
: 12/09/2022 14:26:02
:
: Kristianto Setiawan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bumi Pesanggrahan Mas. Jl Graha 6 Blok X/12, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12270
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FLEET CARES TRULY PARTNER
: PERAWATAN ARMADA KENDARAAN YANG TERPERCAYA

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANGE, BIRU DAN PUTIH
: 37
: ===Jasa pelumasan, perawatan dan perbaikan kendaraan; Perawatan, perbaikan dan pencucian kendaraan; pemeliharaan
kendaraan; perawatan, servis dan perbaikan kendaraan; perbaikan dan perawatan kendaraan darat; perbaikan dan perawatan
mesin untuk kendaraan bermotor; perbaikan mesin kendaraan, perawatan mesin dan perawatan mesin prediktif, dan layanan
perbaikan troubleshooting===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069895
: 12/09/2022 14:29:42
:
: Rully Nugraha Nainggolan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Sumur Nila No. 8 KP. Ceger RT 004 RW 018 Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota
Bekasi, Jawa Barat, 17147
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Hayjin Aromatherapy
: aromatherapy berarti aromaterapi

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 5
: ===minyak angin aromaterapi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069897
: 12/09/2022 14:31:18
:
: IRMA ERVIANA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP PULO GEDE RT. 006 RW. 002 KEL CARENANG KEC CISOKA, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Naaima Beauty
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: GOLD MUDA GRADASI GOLD TUA
: 3
: ===Sediaan pemeliharaan gigi; body lotion untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan; krim kuku; krim kuku untuk keperluan
kosmetik; krim malam; krim masker tubuh; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit;
krim pemutih kulit; krim siang; krim tubuh; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk
penggunaan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; masker tubuh; masker untuk membersihkan wajah; pasta gigi cair; sabun kosmetik; sabun krim tubuh; sabun untuk
perawatan tubuh; sediaan pemutihan gigi===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 60 PAYA LEBAR ROAD #08-55 PAYA LEBAR SQUARE, 409051
: 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
: VISPARK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===alat dan instrumen pengajaran; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; buku elektronik yang dapat diunduh; file
gambar yang dapat diunduh; file video yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh untuk ponsel; peralatan pengajaran dan
pengajaran; perangkat lunak pendidikan untuk anak-anak; perangkat lunak penyusun; platform perangkat lunak komputer,
direkam atau diunduh; proyektor multimedia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022069899
: 12/09/2022 14:32:12
:
: SPARK EDTECH PTE. LIMITED

: DID2022069901
: 12/09/2022 14:36:03
:
: PT AGATA PROMAR

540 Etiket

: Taman Meruya Plaza Blok E14 / 10, Jakarta Barat 11620, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta
: Anton Budiman S.H.
: Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430 Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Balon QUU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih.
: 28
: ===Balon tiup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

540 Etiket

: JID2022069902
: 12/09/2022 14:38:51
:
: AHMAD MEKAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BANJAR WIJAYA BLOK A XI/12A RT 002 RW 010 PORIS PLAWAD CIPONDOH
TANGERANG, Kota Tangerang, Banten, 15141
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RANDRA CAFE & RESTO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, GOLD, PUTIH, COKLAT
: 43
: ===-; Bar kopi dan jus; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub

740

yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Dekorasi kue; Fasilitas perjamuan dan
pesta sosial; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa akomodasi sementara; Jasa klub
malam; Jasa konsultasi dan nasihat tentang penyediaan akomodasi sementara; Jasa penyediaan akomodasi hotel sementara;
Jasa penyediaan fasilitas ruang jamuan; Jasa penyediaan fasilitas ruang konferensi dan konvensi; Jasa penyediaan fasilitas
seminar dan rapat; 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 restoran
sushi 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; Restoran; Restoran
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masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran;
menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; 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; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi; Kedai; Kedai barbekyu;
Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai ramen; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut
olahan; Kopi ( Kafe ); Layanan bar minuman anggur; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan informasi tentang
penyediaan akomodasi sementara; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan
secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan menjemput makanan;
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 perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman];
Layanan perjamuan; Layanan reservasi akomodasi; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran yang
diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Layanan tempat tidur dan sarapan; 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; 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; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Penginapan untuk liburan; Penyediaan akomodasi untuk
wisma; Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan
pameran; Penyediaan katering; Penyewaan tempat untuk acara sosial; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran
Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran
keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran yang
menyediakan se'i; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy;
Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat penyediaan makanan dan
minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang
meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung makan; anak prasekolah dan perawatan bayi di pusat penitipan anak;
angkringan; delicatessens [restoran]; hidangan istimewa kampung (HIK); 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 konsultasi dibidang penyediaan makanan dan
minuman; jasa kontrak untuk katering; jasa memasak makanan; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan kopi untuk
kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan minuman dengan boba; jasa reservasi untuk penyediaan
akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafekafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; jasa/layanan
penyewaan ruang; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; katering makanan dan minuman; kedai ayam
goreng; kedai roti dan kue (bakeries); layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar,
lounge koktail, dan wine bar; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan lounge airport; layanan pemesanan dan pemesanan
untuk restoran dan makanan; layanan pemesanan kamar hotel; layanan pemesanan untuk akomodasi hotel untuk orang lain;
layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan restoran sushi; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail;
layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan yang menawarkan makanan
dan minuman untuk dibawa pulang; lounge; memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet;
memberikan informasi tentang bartending; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan
minuman berbahan dasar kelor; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan akomodasi
sementara di rumah liburan; 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 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 penginapan di resor kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan
kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan penginapan sementara di kamp liburan; pemesanan jasa katering; penyediaan
fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk pertemuan,
konferensi dan pameran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; 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
makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman;
penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan; penyediaan
reservasi online, pemesanan, dan layanan pencarian untuk penginapan sementara, akomodasi sementara dan sewa untuk
tujuan liburan sementara; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk pengorganisasian acaraacara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan tempat
konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyewaan dan penyewaan peralatan penerangan dan sistem penerangan untuk
digunakan dalam penerangan kota dan acara-acara publik; penyewaan hiasan dinding untuk hotel; 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 perlengkapan lampu; penyewaan piring lecet; persiapan
makanan dan minuman; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus
menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang;
restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; rumah makan; tempat makan yang menyediakan kudapan
(penyediaan makanan dan minuman); warung makan tradisional; warung yang menyediakan bakso===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022069906
: 12/09/2022 14:44:17
:
: MUHAMMAD FATKHURAHMAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Bauntung Komplek Berlian Permai Residance 5 No 11, Kabupaten Banjar,
Kalimantan Selatan, 70612
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MYS FASHION
: Fashion berarti Mode busana atau fesyen

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih Dengan Latar Derby Brown
: 25
: ===Pakaian wanita; Pakaian wanita ukuran jumbo; kerudung [pakaian]; pakaian mewah; pakaian santai; pakaian untuk anak
perempuan; pakaian untuk wanita; pakaian wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022069907
: 12/09/2022 14:44:50
:
: PT. TRIJO ENERGI NUSANTARA

540 Etiket

: Jl. Brigjen Katamso No. 41 H, RT.000/RW.00, A U R, Medan Maimun, Kota Medan,
Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera Utara
: Jekrinius H Sirait S.H., CPL.
: Jekrinius & Co Karindra Building Lantai 2 No. 7, Jl. Palmerah Selatan No. 30 A, RT.
04/RW. 2, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: trijo + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIjau dan kuning
: 9
: ===Alat pengujian semikonduktor; Instrumen-instrumen sel fotovoltaik untuk mengubah panas matahari menjadi listrik; Kartu
pintar [kartu sirkuit terpadu]; Kartu pintar/mutakhir (kartu sirkuit terpadu); Konverter arus (listrik) pada energi matahari; Modulmodul untuk pembangkit daya fotovoltaik; Panel pengontrol (listrik); Pengumpul energi surya untuk pembangkit listrik;
Perangkat lunak yang dapat diunduh dan diinstal serta materi dan kurikulum pendidikan yang dapat diunduh, 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; Perangkat semikonduktor; Sirkuit terpadu, chip,
modul, pengendali untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar,
pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular
pita lebar ultra, radar pita lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra; akumulator [baterai]; akumulator untuk daya
fotovoltaik; baterai isi ulang bertenaga surya; baterai surya; baterai surya untuk kegunaan industri; chip [sirkuit terpadu]; chip
semikonduktor; chip set, yaitu chip set semikonduktor terutama terdiri dari chip semikonduktor, rakitan papan sirkuit dan sirkuit
terpadu; chip sirkuit terpadu; instalasi fotovoltaik untuk menghasilkan listrik [pembangkit listrik fotovoltaik]; instalasi panel surya
untuk menghasilkan listrik; inverter fotovoltaik; inverter surya; kartu sirkuit terpadu; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; kartu
sirkuit terpadu bersandi berisi pemrograman yang digunakan untuk menghasilkan identitas unik pengguna dan kode sandi
untuk digunakan sekali; kartu sirkuit terpadu kosong [kartu pintar kosong]; kartu sirkuit terpadu yang disandikan; kasing
disesuaikan untuk semikonduktor; kepingan sirkuit terpadu; komponen elektronik untuk kartu sirkuit terpadu; kontrol panel
(listrik); modul fotovoltaik; modul sirkuit terpadu; panel instrumen (listrik); panel kontrol [listrik]; panel listrik; panel pengontrol
listrik; panel surya dan pengumpul energi surya untuk produksi listrik; panel surya untuk pembangkit listrik; panel surya untuk
produksi listrik; papan sirkuit tercetak menggabungkan sirkuit terpadu; pembangkit koleksi tenaga surya; pengendali inverter
digunakan dalam pembangkit listrik tenaga surya; pengendali muatan tenaga surya; pengisi daya baterai bertenaga surya;
penyearah terbalik sebagai bagian dari sistem tenaga surya; peralatan fotovoltaik dan instalasi untuk menghasilkan listrik
tenaga surya; peralatan fotovoltaik untuk mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik; peralatan untuk membentuk
membran baterai surya; peralatan untuk pembuatan membran baterai surya; peralatan untuk pengolahan panas membran
baterai surya; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses semikonduktor wafer; perangkat membaca untuk
kepingan sirkuit terpadu; perangkat memori semikonduktor; perangkat semikonduktor; probe untuk pengujian semikonduktor;
program komputer untuk perangkat pemutar audio dan/atau video, program komputer untuk menghubungkan perangkat
elektronik konsumen ke perangkat komunikasi nirkabel, program komputer untuk mengendalikan dan menggunakan sirkuit
terpadu; prosesor semikonduktor; pustaka perangkat lunak dan arsip data elektronik yang dapat diunduh untuk digunakan
dalam sirkuit terpadu dan desain semikonduktor; saklar elektronik semikonduktor; sel dan modul fotovoltaik; sel fotovoltaik; sel
referensi fotovoltaik dikalibrasi; sel surya; sel surya dan panel pembangkit listrik; sel surya silikon kristal; semikonduktor;
semikonduktor [sirkuit terpadu]; semikonduktor elektronik; semikonduktor sirkuit terpadu; sensor pelacakan surya otomatis;
sensor solar untuk kendaraan; sirkuit terintegrasi memori semikonduktor; sirkuit terpadu; sirkuit terpadu elektronik; sirkuit
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terpadu skala besar; sirkuit terpadu untuk memproses data yang dibaca dari hard disk drive; sirkuit terpadu untuk memproses
data yang dibaca dari solid state drive; sirkuit terpadu untuk memproses data yang ditulis ke hard disk drive; sirkuit terpadu
untuk memproses data yang ditulis ke solid state drive; sirkuit terpadu untuk mengendalikan hard disk drive; sirkuit terpadu
untuk mengendalikan penyimpanan data pada perangkat penyimpanan periferal yang terhubung ke komputer induk; sirkuit
terpadu untuk mengendalikan solid state drive; sirkuit terpadu untuk menghubungkan periferal Serial ATA ke host yang sesuai
dengan PCI Express; sirkuit terpadu untuk mengubungkan beberapa perangkat ke komputer induk melalui koneksi yang
sesuai dengan PCI (Interkoneksi Komponen Periferal); sistem pembangkit listrik fotovoltaik surya dengan menggunakan
pelacak surya; unit memori semikonduktor; wadah disesuaikan untuk membawa wafer semikonduktor; wadah disesuaikan
untuk mengandung wafer semikonduktor; wafer semikonduktor; wafer semikonduktor berlapis epitaxially; wafer silikon untuk
sirkuit terpadu; wafer untuk sel surya; wafer untuk sirkuit terpadu===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022069910
: 12/09/2022 14:50:00
:
: VALERIA QUEENSY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kalianyar VIII, RT.006/RW.006, Kel. Kali Anyar, Kec. Tambora, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11310
: 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
: I'M KOODOO + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, pink, krem, hitam, putih
: 25
: ===Bedong; Busana Muslim; Celana jeans; Daster tidur; Kaos tanpa lengan; Sarung tangan bayi; Sweater; Tutup kepala; alas
kaki; baju kaos [pakaian]; bra; celana; celana dalam; dasi; daster; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jas [pakaian]; jas
hujan; kain tadah liur bayi; kaos; kaos kaki; kaos oblong; kaos polo; kaos singlet; kemeja; pakaian; pakaian dalam; pakaian
dan celana untuk olahraga; pakaian jadi; pakaian renang; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian
tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; piyama untuk anakanak; piyama untuk orang dewasa; rok; rompi; sabuk kulit [pakaian]; sandal; sarung; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan
rajutan; sepatu; syal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022069939
: 12/09/2022 15:38:42
:
: Ahmad Iskandar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Krapyak Kidul Gg.5 No.243 Rt.001 Rw.004, Kel. Krapyak Kidul Kecamatan
Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, 51147
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Batik AIS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 25
: ===pakaian santai; pakaian untuk wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022070544
: 14/09/2022 00:12:46
:
: Dien Sholahuddin

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Mekar Bakti 02/01 Kel. Mekar Bakti, Kabupaten Tangerang, Banten, 15710
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Neiden
: Tidak Ada Terjemahan

740

566

540 Etiket

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

: Warna dalam logo : Hitam dan Putih serta Kata "Neiden" warna full hitam
: 25
: ===pakaian; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sandal; sandal jepit; sandal jepit [alas
kaki]; sandal kulit; sandal mandi; sandal selop; sweater katun; sweater leher kru===
: DID2022070545
: 14/09/2022 00:17:58
:
: Willy Young

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Legenda Bali Blok A5 No. 04 RT. 001 RW. 013 Kelurahan Baloi Permai, Kota
Batam, Kepulauan Riau, 29431
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CHANTIEL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Cat alis; Deodorant stick; Gel, garam untuk mandi berendam dan shower bukan untuk keperluan medis; Kosmetik untuk
spa; Pasta gigi dan obat kumur; Pembersih makeup all-in-one; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo;
Pomade alis; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; amber
[parfum]; bahan pewarna rambut; bedak mandi; bedak tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan;
cologne setelah bercukur; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran, spray untuk anti
keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel pelembab kulit [kosmetik]; kit tata rias yang terdiri dari
maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kondisioner pembersih untuk digunakan
dalam mencuci rambut khusus conditioner; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim kuku untuk keperluan kosmetik;
krim pelembab, lotion dan gel; krim untuk spa; lapisan dasar cat kuku; losion setelah bercukur; lotion pelembab [kosmetik];
lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up bedak; parfum cair; pasta gigi;
pena cat kuku; perekat untuk membubuhkan alis palsu; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan
produk pemutihan; sabun antiperspirant; sabun cair; sabun krim tubuh; sabun mandi cair; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik
anti-penuaan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan pracukur dan setelah-cukur; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022070546
: 14/09/2022 00:29:14
:
: Hedi yanto

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Adhiyaksa Raya III Blok KB 5 Rt 005 Rw 005, Kota Tangerang, Banten, 15157
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MIMIXO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 21
: ===Botol gelas; Cikrak; Dispenser air minum elektrik untuk hewan peliharaan; Dispenser untuk kertas toilet; Dispenser untuk
krim perawatan kulit; Gelas; Gelas anggur; Gelas minum dalam bentuk tumbler teh; Gelas patung; Gelas toples berdekorasi;
Gelas, kotak makan siang dan wadah makanan; Kain pembersih, khususnya dalam bentuk gulungan, dan juga wadah untuk
mengeluarkan untuk tissue, khususnya dispenser kain pembersih; Kemasan wadah gelas untuk makanan; Kemasan wadah
gelas untuk minuman; Kotak dari gelas; 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); Panci bertekanan (otoklaf); Panci dan wajan masak
[non-listrik]; Panci gerabah (kaca) tahan panas; Panci keramik bertangkai; Panci panekuk Denmark; Panci panekuk Swedia;
Panci presto; Pemotong/pisau biskuit/kue kecil; Penopang Pisau di meja; Penopang pisau; Peralatan makan dari keramik,
selain pisau, garpu dan sendok; Perangkat piring untuk menyajikan makanan; Piring; Piring dari bahan organik (daun jati);
Piring makan; Rak Piring; Sendok kaleng sampah; Sendok kue tart; Sendok pemoles untuk keperluan dapur; Sendok saji;
Sendok saji dari plastik; Sendok-sendok masak; Spons gosok untuk mencuci piring; Tatakan gelas, bukan dari kertas; Tatakan
gelas, bukan dari kertas dan selain kain linen; Tempat dan dispenser untuk keperluan gigi; Tumbler [gelas minum]; Tumbler
untuk digunakan sebagai gelas minum; Tutup gelas; Tutup gelas plastik berbentuk cembung; Tutup gelas plastik berbentuk
datar; Wajan anti lengket; Wajan ceper (peralatan masak); alas pengering piring; alas piring dari bambu; alas piring dari
gabus; alas piring dari karet; alas piring dari kayu; alas piring dari kulit; alas piring dari logam; alas piring dari plastik bukan

740

540 Etiket

Halaman 234 dari 696

pengganti tekstil; alas piring, bukan dari kertas atau tekstil; ampul gelas untuk pengobatan, kosongkan; baki keperluan rumah
tangga; baki kertas, untuk keperluan rumah tangga; baki kompos untuk keperluan rumah tangga; baki penyajian; baki
peralatan makan; baki sampah untuk hewan peliharaan; baki sampah untuk hewan peliharaan rumah tangga; baki untuk
keperluan rumah tangga; baki untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam; baki untuk keperluan rumah tangga, bukan
dari logam mulia; baki untuk keperluan rumah tangga, dari logam; baki untuk keperluan rumah tangga, dari logam mulia;
basting sendok [peralatan memasak]; blok pisau; casserole [piring]; dispenser adonan untuk penggunaan dapur; dispenser
aerosol, bukan untuk keperluan medis; dispenser benang gigi; dispenser bola kapas; dispenser kertas toilet; dispenser
minuman portabel [wadah]; dispenser pompa untuk bumbu; dispenser pompa untuk keperluan rumah tangga; dispenser
pribadi untuk pil atau kapsul untuk keperluan rumah tangga; dispenser sabun; dispenser sabun otomatis; dispenser serbet
untuk keperluan rumah tangga; dispenser untuk kosmetik; dispenser untuk losion, sampo, kondisioner dan sabun mandi;
dispenser untuk persiapan pembersihan; dispenser untuk sabun cair; dispenser untuk sabun cair untuk keperluan rumah
tangga; dispenser untuk tisu selulosa, untuk keperluan rumah tangga; dispenser untuk tisu wajah; ekstraktor jus buah, nonlistrik; gelas; gelas (wadah); gelas [kapal minum]; gelas [wadah minuman]; gelas [wadah]; gelas berbasis bubur kertas
biodegradable; gelas bir; gelas bir gandum; gelas collins; gelas dan mangkuk bayi [peralatan makan bayi]; gelas dari bahan
organik (daun jati); gelas dari bahan organik (pelepah pinang); gelas dari logam mulia; gelas dicat; gelas grappa; gelas isap;
gelas kaca; gelas kamar mandi; gelas kertas; gelas kertas atau plastik; gelas koktail; gelas kopi; gelas margarita; gelas martini;
gelas minum; gelas minum isi ulang dengan teknologi kontrol suhu elektronik; gelas minum yang dapat digunakan kembali
dengan chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa kontak; gelas minum yang dapat digunakan kembali dengan chip pintar
bawaan untuk pembayaran tanpa uang tunai; gelas minum yang dapat diisi ulang dengan charger ponsel bawaan; gelas
minuman; gelas minuman keras; gelas opal; gelas opaline; gelas pencampur [pengocok]; gelas pengaman setengah jadi;
gelas pilsner; gelas pint; gelas pintal; gelas plastik; gelas plat dipoles [produk setengah jadi]; gelas sake, bukan dari logam
mulia; gelas sampanye; gelas setengah jadi, kecuali kaca yang digunakan dalam bangunan; gelas sherry; gelas sikat gigi;
gelas tangkai; gelas teh; gelas tembakan; gelas tidak dikerjakan, kecuali gelas yang digunakan dalam bangunan; gelas wiski;
gelas, bukan dari logam mulia; gujeolpan [piring saji pernis sembilan bagian]; kain lap piring; kain untuk memoles sepatu;
karya seni dari porselen, terakota atau kaca; keranjang piknik yang dipasang, termasuk piring; kristal [gelas]; layanan [piring]
dari logam mulia; layanan [piring], bukan dari logam mulia; lengan isolasi untuk memegang gelas minuman; minum dispenser
jerami; minum gelas dari logam mulia; minum gelas, bukan dari logam mulia; model skala [ornamen] terakota; mozaik dari ubin
gelas dan keramik, bukan untuk konstruksi; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari terakota; panci; panci asparagus;
panci bergagang; panci bertekanan uap; panci broiler; panci dan wajan masak, non-listrik; panci dan wajan portabel untuk
berkemah; panci dan wajan untuk masak; panci dari timah; panci kaca; panci logam untuk ternak; panci masak; panci masak
logam; panci masak non-listrik; panci masak, fondue set, peralatan pemanggang dan ceret non-listrik; panci masak, non-listrik;
panci menetes; panci mentega; panci muffin; panci pai; panci panas, tidak dipanaskan dengan listrik; panci pancake; panci
panggang; panci panggangan; panci pasta; panci penggorengan; panci portabel dari kaleng timah; panci portabel dari kaleng
timah untuk memasak nasi; panci rebus; panci susu; panci tembikar; panci tumis; panci untuk digunakan dengan kompor
induksi; panci wajan; patung kristal, porselen, keramik, terra cotta, gerabah, gelas atau porselen; patung religi dari porselen,
keramik, gerabah atau gelas; patung-patung porselen, terakota atau kaca; pemegang gelas sikat gigi; pencakar panci dan
wajan; pendingin kaviar [piring]; pengering piring; penggosok panci; penggosok panci dari logam; penutup keju-piring; penutup
makanan silikon dapat digunakan kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir; penutup piring mentega; penyemir
sepatu sepon; 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, dari logam mulia; peralatan makan, selain
pisau, garpu, dan sendok; peralatan masak [panci dan wajan]; peralatan masak dan peralatan makan, kecuali garpu, pisau,
dan sendok; peralatan pemoles lilin, non-listrik, untuk sepatu; peralatan penyaluran dan dispenser; perkakas dan wadah dan
dispenser untuk rumah tangga, dapur, kosmetik atau wewangian (bukan dari logam mulia atau dilapisi dengannya); piring;
piring berbasis bubur kertas biodegradable; piring biodegradable; piring dari bahan organik (pelepah pinang); piring dari logam
mulia; piring dekoratif; piring hidangan gratin; piring hidangan untuk penyajian; piring kaca; piring kaca [bahan baku]; piring
kaca berpola, bukan untuk bangunan; piring keramik [peralatan makan]; piring keramik untuk memanggang; piring kertas;
piring kompos; piring kue; piring lilin pilar; piring makan hewan peliharaan; piring makanan penutup; piring meja; piring meja
dari logam mulia; piring meja kertas; piring meja sekali pakai; piring meja, bukan dari logam mulia; piring memanggang; piring
mentega; piring peringatan; piring plastik; piring sabun; piring sabun yang terpasang di dinding; piring saji; piring sayuran;
piring tahan microwave; piring tahan oven; piring teh; piring untuk digunakan dalam oven microwave; piring untuk hidangan;
piring untuk hors d'oeuvres; piring untuk mencegah susu mendidih; piring untuk minyak aromatik yang menyebar; piring untuk
pot bunga; piring yang aman untuk dicuci; piring, bukan dari logam mulia; piring, mangkuk dan gelas berbasis pulp yang dapat
terurai secara hayati; piring-piring melayani berjenjang; piring-piring saji dari logam mulia; piring-piring saji, bukan dari logam
mulia; pohon sepatu; rak bumbu; rak handuk [perlengkapan kamar mandi]; rak mandi plastik [caddies]; rak oven-ke-meja; rak
pendingin; rak pendingin untuk barang yang dipanggang; rak pengeringan baju; rak pengeringan piring; rak pengeringan untuk
binatu; rak roti panggang; raket nyamuk; rambut anjing rakun untuk sikat; sandal pengelupasan; sandaran sendok; sarung
tangan pencuci piring; sarung tangan untuk memoles sepatu; sendok batubara untuk keperluan rumah tangga; sendok beras
untuk keperluan rumah tangga; sendok berlubang [peralatan dapur]; sendok biji-bijian untuk keperluan rumah tangga; sendok
es; sendok es [barware]; sendok es krim; sendok gula untuk keperluan rumah tangga; sendok ikan untuk keperluan rumah
tangga; sendok kayu [peralatan dapur]; sendok kopi untuk keperluan rumah tangga; sendok makanan anjing untuk keperluan
rumah tangga; sendok pencampur [peralatan dapur]; sendok pupuk untuk keperluan rumah tangga; sendok saji; sendok saji
sekali pakai; sendok sayur [peralatan meja makan]; sendok sepatu; sendok tepung untuk keperluan rumah tangga; sendok
untuk keperluan rumah tangga; sendok untuk menyajikan anggur; sendok untuk pembuangan limbah hewan peliharaan untuk
keperluan rumah tangga; sepon penyemir sepatu dan kain; serbet untuk mencuci piring; servingware [piring] untuk menyajikan
makanan; set demitasse terdiri dari cangkir dan piring; set panci masak; shamoji [Sendok gaya Jepang untuk nasi]; sikat
pencuci piring; sikat piring bisbol; sikat sepatu; sikat untuk sepatu; singkatan dari piring; stoples dan piring untuk lilin; sumbat
gelas; tabung gelas untuk keperluan rumah tangga; tabung gelas untuk menyimpan rempah-rempah; tatakan gelas; tatakan
gelas anggur dari logam; tatakan gelas anggur dari logam biasa; tatakan gelas anggur dari logam mulia; tatakan gelas anggur
dari plastik tidak menjadi pengganti tekstil; tatakan gelas dari bambu; tatakan gelas dari keramik; tatakan gelas dari logam;
tatakan gelas karet; tatakan gelas, bukan dari kertas atau tekstil; tempat gelas; terakota (campuran tanah liat dan pasir) atau
gelas; tikar plastik untuk gelas minum, bukan pengganti tekstil; tikar untuk digunakan dalam mengeringkan dan mengeringkan
peralatan masak dan gelas; tutup panci; tutup silikon yang dapat digunakan kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir;
tutup terisolasi untuk piring dan piring; tutup untuk cangkir dan gelas; usungan sepatu dari kayu; wajan; wajan [peralatan
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memasak]; wajan ceper [peralatan memasak non-listrik]; wajan ceper non-listrik; wajan non-listrik; waterer hewan peliharaan
non-mekanis dalam sifat dispenser air dan cairan portabel untuk hewan peliharaan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022070547
: 14/09/2022 01:01:38
:
: PT. ROYAL MEGAH BETON

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RAYA PUTAT LOR 25, DESA PUTAT LOR, KECAMATAN MENGANTI GRESIK, RT. 002 - RW. 001, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ROYAL MEGAH BETON
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, hitam, putih
: 19
: ===Buis beton; Kansteen (Pagar Pembatas beton); Pagar Panel Beton; Pipa Beton; Precas Beton; Udits beton; bahan
bangunan beton; balok beton; beton; beton industri untuk digunakan dalam pekerjaan teknik sipil; beton siap pakai; dinding
beton; dinding beton untuk bangunan; gorong-gorong beton; hambatan beton untuk jalan; lantai beton; lembaran beton; mini
pile (tiang pancang beton); panel beton; pipa beton; tiang beton untuk bangunan; tumpukan beton===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022070548
: 14/09/2022 02:03:53
:
: RAUF NASRULLOH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CICARIRANG RT 03/08, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40379
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GRACIOUSTYLE
: GRACIOUSTYLE Artinya Gaya yang baik

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 25
: ===Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Celana; Celana joging; Celana kerja; Celana olahraga; Celana
panjang denim; Celana panjang untuk jalan; Celana pendek untuk berolahraga; Gamis pria; Hot pants; Jaket Jeans; Jaket
bordir; Jaket lari; Jaket parka; Jaket sablon; Jaket-jaket; Kaos t-shirt; Kemeja (lengan pendek); Pakaian; Pakaian Bawahan
untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Pria; Pakaian Pria
Jeans; Pakaian [pakaian]; Pakaian bersepeda; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian muslim; Pakaian
wanita; 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, setelan baju, gaun-gaun, jasjas, 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; Sweater; Switer bordir; Switer printing; Switer sablon; T-shirt; T-shirt
bordir; T-shirt dengan logo; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt printing; T-shirt sablon; atasan olahraga;
baju olah raga; baju olahraga; cardigan; celana; celana anak; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana formal;
celana jogging; celana kargo; celana kasual; celana olahraga; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk
pria; celana panjang; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana
panjang yang menyerap keringat; celana pendek; celana pendek boxer; celana pendek kargo; celana pendek untuk orang
dewasa; celana pendek untuk pria; celana santai; celana untuk olahraga; celana untuk wanita; hoodies; jaket; jaket [pakaian];
jaket dengan penutup kepala; jaket denim; jaket kasual; jaket lengan panjang; jaket olahraga; kaos oblong; kaos oblong pria;
kaos oblong wanita; kaos t shirt; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus lengan pendek; kemeja untuk pria; pakaian
bawahan untuk wanita; pakaian denim; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk wanita;
pakaian olah raga; pakaian pria; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja
rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian santai; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria;
pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; piyama; setelan pakaian yang longgar dan
hangat untuk olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022070549
: 14/09/2022 03:17:06
:
: CV. MAVIC SUKSES ABADI

Alamat Pemohon

: SAHABAT BARU RT. 009 RW. 001, KELURAHAN DURI KEPA KECAMATAN

740

540 Etiket

540 Etiket
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KEBON JERUK
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAVICPC & Lukisan
: MAVICPC Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Hitam dan Putih
: 35
: ===Jasa perdagangan ekspor-impor; Layanan penjualan ritel online; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online
marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Periklanan, pemasaran dan
layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan
bisnis; administrasi franchise (waralaba); jasa penjualan secara online; layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis untuk
pengoperasian waralaba; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyediaan bantuan bisnis untuk
pengoperasian waralaba; perdagangan barang; perdagangan online; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022070550
: 14/09/2022 06:05:09
:
: THOMAS SUSANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUMAHAN SURVANA SUTERA CLUSTER CITRA X NO. 18 RT/RW 025/014
Kel. WANAKERTA Kec. SINDANG JAYA, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LUSTRE DAN LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau - biru - putih
: 20
: ===Bantal [furnitur]; Bufet; Furnitur kamar tidur yang dilengkapi; Furnitur untuk anak-anak; Kain penutup furnitur yang
disesuaikan dengan bentuknya; Kursi santai; Lemari bufet; Lemari hias; Lemari untuk kamar tidur; Perlengkapan tempat tidur
(kecuali kain pertiduran); Ranjang (Tempat Tidur); Tempat tidur anak-anak; Tempat tidur lipat; Tempat tidur per (spring bed);
Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; bantal berbusa; bantal busa memori; bantal guling; bantal kasur; bantal
perjalanan; bantal untuk furnitur; bingkai cermin; furnitur dengan isi busa tanpa rangka; furnitur kamar tidur; furnitur, cermin,
bingkai foto; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; kait tirai; kasur;
kasur busa; kasur busa memori; kasur per busa; kasur udara; kasur udara untuk digunakan saat berkemah; kursi dengan isi
busa; kursi direktur; lemari; lemari piring; meja kerja; meja komputer; meja tulis; meja-meja termasuk meja rias, meja makan,
meja tulis; penutup furnitur dari kain; perlengkapan tempat tidur, bukan dari logam; rak pajangan; rak pakaian [perabot];
sandaran kepala untuk tempat tidur; selimut untuk pakaian [lemari pakaian]; tempat tidur; tempat tidur bean bag; tempat tidur
sofa; tempat tidur susun; tempat tidur untuk anak-anak; tirai jendela dari kain===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022070551
: 14/09/2022 06:39:30
:
: NUGROHO,SE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GANDEKAN KIWO RT 002 / RW 001 , KELURAHAN JAYENGAN , KECAMATAN
SERENGAN , KABUPATEN SURAKARTA JAWA TENGAH 57152, Kota Surakarta,
Jawa Tengah, 57152
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HOHO ICE & FOOD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU DAN PUTIH
: 30
: ===Agar-agar buah (gula-gula); Es kristal; Es teler; Gula sirup; es batu; jeli buah [gula-gula]===

740

Halaman 237 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022070552
: 14/09/2022 06:44:59
:
: PT. KARUNIA TRINITAS AGRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bypass Bandara Int. Lombok Km 23, Dusun Batu Bolong RT.004 ? RW.000, Desa
Ungga Kecamatan Praya Barat Daya. Kab. Lombok Tengah 83572 NTB, Kabupaten
Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 83513
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Beras Premium Mandalika
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, kuning keemasan dan hijau,
: 30
: ===Beras; Beras bulir panjang; beras putih===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022070553
: 14/09/2022 07:00:22
:
: Fernando

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jambu RT 007 RW 000 Kel. Timika Jaya Kec. Mimika Baru Kab. Mimika Papua,
Kabupaten Mimika, Papua
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ELSHAI DERMASKIN + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, PUTIH
: 3
: ===kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022070554
: 14/09/2022 07:44:54
:
: Irawan Trisnadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. Kota Bambu Utara Raya no.54 Rt.002 Rw.005, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11420
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Delapan Plus
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Muda, Biru Tua, Merah, ungu, orange, kuning, tosca, hitam
: 39
: ===Jasa Isi Ulang Air Minum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022070555
: 14/09/2022 07:53:23
:
: PT. TIRUPATI JAYA

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Garuda No. 31 Q Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Halaman 238 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Buhara
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 27
: ===Permadani; alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; karpet; karpet
untuk mobil; sajadah; tikar; wallpaper===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022070556
: 14/09/2022 07:55:34
:
: CHANDRA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BUNGUR BESAR IX / 184A, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 8A8 PARTS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 6
: ===Baut logam; Cetakan besi dari logam; Mur mata; Paku; Paku [brad] dari logam; Paku beton; Paku keling logam; Paku
keling, kram dan paku logam; Paku pasak dari logam; Paku payung [paku]; Paku tapal kuda; bahan bangunan dari logam; baja
kawat paku; baut baja mata; baut cincin; baut jangkar logam untuk digunakan dalam konstruksi jembatan; baut kunci logam;
baut logam; baut mata; baut, flat; mur logam; paku keling logam; paku payung jok logam; panel bangunan dari logam; sekrup
logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022070558
: 14/09/2022 08:21:14
:
: PT. ARYAKENCANA SEMESTA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TAMAN ANGGREK RESIDENCES, Jl. Letjen S. Parman, Kelurahan Tanjung Duren
Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tosca, Putih dan Coklat
: 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 hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi
sementara; 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; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa
restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.; Layanan perhotelan (hospitality); Perhotelan; apartemen berlayanan; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar;
kafe, kafetaria dan layanan restoran; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, motel, dan rumah kos; layanan kafe,
bistro, dan restoran; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; menyajikan
makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan akomodasi sementara di apartemen liburan; pemesanan dan
penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran; 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 akomodasi sementara di rumah liburan dan apartemen;
penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow===

740

Halaman 239 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022070559
: 14/09/2022 08:32:09
:
: IRYANTI AMIRUDDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MANARA NO.43 DESA NIKKEL KEC. NUHA KAB. LUWU TIMUR, Kabupaten
Luwu Timur, Sulawesi Selatan, 92983
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DAPOER LHYLI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 30
: ===kue, biskuit, kue kering===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022070560
: 14/09/2022 08:36:05
:
: PT KB Finansia Multi Finance

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Office 8 Lantai 15, SCBD Lot 28 Jalan Jendral Sudirman Kav. 52 - 53,
Jakarta Selatan 12190, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KreditMu
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Merah
: 36
: ===Jasa Kredit Online; Jasa-jasa investasi dan pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas kepada jasa-jasa modal ventura,
untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasajasa; layanan kredit konsumen; menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit; menyediakan pembiayaan modal kerja untuk usaha
kecil dan pemilik usaha kecil; pembiayaan multiguna; pembiayaan pembelian konsumen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022070561
: 14/09/2022 08:37:09
:
: Kelvin leevander Asril

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Green garden Residence Blok I4 No. 2-3, RT.005 Rw.004, Kel. Kembangan Utara,
Kec Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Tiga Dimensi
: MONTANA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 16
: ===Jepitan kertas; alat penjepit kertas; penjepit kertas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022070562
: 14/09/2022 08:52:54
:
: Kelvin leevander Asril

540 Etiket

540 Etiket

: Green garden Residence Blok I4 No. 2-3, RT.005 Rw.004, Kel. Kembangan Utara,
Kec Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Halaman 240 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Tiga Dimensi
: MONTANA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 28
: ===bola tenis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022070563
: 14/09/2022 08:59:40
:
: Kelvin leevander Asril

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Green garden Residence Blok I4 No. 2-3, RT.005 Rw.004, Kel. Kembangan Utara,
Kec Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Tiga Dimensi
: MONTANA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 9
: ===kalkulator; kalkulator elektronik; kalkulator meja elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022070564
: 14/09/2022 09:04:59
:
: Budi Tulus Mandegani

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Duku RT.007/RW.006, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan
Kebayoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12240
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih; Abu-Abu;
: 30
: ===Biji kopi; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi seduh; Kopi yang tidak disangrai; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan
mencampurkan espresso dengan susu); Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); biji kopi
panggang; kopi; kopi bebas kafein; kopi beraroma; kopi giling; kopi yang belum dipanggang; minuman biji kopi; minuman kopi;
minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan
dasar kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; produk-produk kopi;
sediaan berbahan dasar kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022070565
: 14/09/2022 09:07:31
:
: Kelvin leevander Asril

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Green garden Residence Blok I4 No. 2-3, RT.005 Rw.004, Kel. Kembangan Utara,
Kec Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

Tipe Merek

: Merek Tiga Dimensi

540 Etiket

Halaman 241 dari 696

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: MONTANA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 9
: ===kalkulator; kalkulator elektronik; kalkulator meja elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022070566
: 14/09/2022 09:08:50
:
: PT. TRI MENTARI NIAGA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Sirkuit Sentul, RT. 004, RW. 001, Desa Sentul, Kecamatan Babakan
Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia., Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
16810
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BRT BINTANG RACING TEAM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Hitam
: 37, 40, 9, 11
: ===Jasa stasiun pengisian untuk kendaraan listrik; Perbaikan atau pemeliharaan baterai kendaraan; layanan pengisian baterai
untuk kendaraan bermotor; layanan pengisian ulang untuk kendaraan listrik; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan
baterai dan akumulator; pengisian baterai kendaraan; pengisian daya baterai mobil; pengisian ulang baterai dan
akumulator===
===daur ulang baterai; daur ulang baterai mobil===
===Baterai lithium polimer (Li-Po); Baterai untuk sepeda listrik; Baterai, listrik, untuk kendaraan; Pengisi daya untuk stasiun
pengisian kendaraan listrik; baterai isi ulang untuk menyalakan kendaraan listrik; baterai isi ulang yang memberi daya pada
kendaraan listrik; baterai listrik untuk menyalakan kendaraan listrik; baterai lithium; baterai lithium-ion; baterai sekunder lithium;
baterai untuk kendaraan; baterai yang dapat diisi ulang; drive untuk kontrol gerak motor listrik; pengisi daya kendaraan listrik
yang dapat dibawa; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan
listrik; stasiun pengisian untuk pengisian kendaraan listrik===
===Kipas angin; Kipas angin; Peralatan untuk memasak, memanaskan, merebus dan memanggang makanan; Ventilator; alat
masak berbentuk cincin untuk mempersiapkan makanan (cooking rings); alat pemanas; alat pembuat teh dan kopi listrik; alat
pendingin; aparatus pembangkit uap; boiler listrik; ceret, listrik; extractors [ventilasi atau pendingin udara]; filter untuk tudung
extractor; induksi listrik (ranges listrik); instalasi dan freezer pendingin; instalasi pemanas; instalasi pendingin udara; kipas
angin [AC]; kipas ventilasi; kompor [alat pemanas]; kompor gas; kompor induksi; kompor lambat listrik; kompor listrik; kompor
tanam; kompor tekanan, listrik; lemari display freezer; lemari es; lemari pendingin; mesin dan peralatan es; mesin pembuat
roti; mesin penggorengan; oven listrik; oven memanggang; oven microwave; oven pemanggang roti listrik; oven udara panas;
panci, listrik; pelembab; pemanas air; pemanas air instan; pemanas air penyimpanan; pemanas air tenaga surya; pemanas
rendam; penanak nasi; pendingin udara; pengering binatu, listrik; pengering tangan; penghangat makanan listrik; pengumpul
panas matahari [pemanas]; penurun lembab; penurun udara; peralatan memasak; perapian; sistem udara panas matahari
untuk keperluan pemanasan; sterilisasi uap; stockpots listrik; tudung ventilasi untuk kompor; tungku perapian listrik; wajan
listrik; wastafel dapur.; Peralatan untuk memasak, memanaskan, merebus dan memanggang makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022070567
: 14/09/2022 09:12:32
:
: R. ABDUL MALIK, ST.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. JATISARI PERMAI I BLOK C/4 RT. 009/008 KEL. PEPELEGI, KEC. WARU KAB.
SIDOARJO JAWA TIMUR, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: 3456
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 40
: ===jasa pembuatan cairan untuk rokok elektrik; jasa pembuatan rokok elektrik; jasa/layanan pembuatan dan perakitan yang
dibuat menurut pesanana (custom) dan kontrak untuk orang lain di bidang rokok eletrik dan baterai; pabrik pembuatan
rokok===

740

Halaman 242 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022070568
: 14/09/2022 09:13:44
:
: Kelvin leevander Asril

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Green garden Residence Blok I4 No. 2-3, RT.005 Rw.004, Kel. Kembangan Utara,
Kec Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Tiga Dimensi
: MONTANA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH
: 16
: ===spidol warna-warni===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D152022070569
: 14/09/2022 09:14:07
:
: dr. Citra Kusratniaty

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cristina Martha Tiahahu No. 115 RT 002/000 Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota
Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 93116
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DOKCIT GLOW SKIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH MUDA, EMAS
: 3
: ===Sabun jerawat; Sediaan tabir surya kosmetik; Serum jerawat; krim foundation; pelindung terhadap sinar matahari untuk
wajah; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tabir surya untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner wajah kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022070604
: 14/09/2022 10:17:38
:
: Asih Wijayanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kerja Bakti VII RT 7/7 No. 63, Kel. Makasar, Kec. Makasar, Jakarta Timur, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13570
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RIO GOYANG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU,PUTIH,KUNING
: 30
: ===kue kering===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022070644
: 14/09/2022 11:03:56
:
: AGUS BIMA SAKTI SAPUTRA

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Masjid Nomor 52, RT/RW 002/002, Kelurahan/Desa Pangkalan Jati, Kota Depok,
Jawa Barat

Halaman 243 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: navy (lingkaran) dan Putih (Tulisan SS)
: 3
: ===Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan dan pemolesan;
sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; semir sepatu dan boot===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022070671
: 14/09/2022 11:45:20
:
: ANDRE HENDRAWAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: MT Haryono No. 803 RT. 006 RW. 003, Kel. Candi, Kec. Candisari, Kota Semarang,
Jawa Tengah, 50257
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AUTO KIRIM & Lukisan
: AUTO KIRIM Merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Putih dan Hitam
: 35
: ===Jasa marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan
pelanggan via website; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa perdagangan ekspor-impor; Menyediakan
pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasajasa; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan
peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; administrasi franchise (waralaba); agen impor-ekspor; jasa logistik (-untuk manajemen
bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa penjualan secara online; manajemen bisnis untuk pengoperasian
waralaba; perdagangan barang; perdagangan online; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022070672
: 14/09/2022 11:46:03
:
: Anggun Kemala Putri

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. Enggang VI Nomor 7, Kota Padang, Sumatera Barat, 25171
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: POCOK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hijau, Cokelat
: 32
: ===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

: DID2022070673
: 14/09/2022 11:48:32
:
: PT. KJL PLASTIC INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

: JL. RAYA SERANG KM. 28 PERGUDANGAN SURYA BALARAJA BLOK B 12.
DESA SENTUL JAYA, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

Halaman 244 dari 696

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, coklat muda, putih
: 16
: ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;
Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Foil, bukan logam untuk pengemasan
makanan; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong dari bahan sintetis untuk pembungkus dan
pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa (sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik;
Kantong penyimpanan makanan dari plastik untuk keperluan rumah tangga; Kantong plastik HD; Kantong plastik opp;
Kantong, tempat, foil dari kertas; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus
makanan; Mika plastik untuk membungkus makanan; Pelindung dari plastik yang melindungi fitur pengeluaran dari wadah
untuk kain penyeka; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; film plastik pembungkus makanan untuk
penggunaan rumah tangga; foil plastik; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong belanja dari plastik;
kantong dari kertas atau plastik; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong
plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk
pengepakan dan pengemasan; kantong plastik untuk produk makanan; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong
sampah plastik; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga; kardus pembawa makanan dan minuman; karet
gelang untuk mengikat barang [keperluan kantor atau rumah tangga]; kemasan wadah kertas; kertas karton take-out untuk
makanan; kertas pembungkus makanan; lapisan (plastik) untuk membungkus makanan; lembaran kertas atau plastik
penyerap untuk kemasan bahan makanan; plastik tipis lembaran untuk pelindung makanan (wrapping); wadah bergelombang;
wadah dari kertas untuk pengemasan dan pengepakan; wadah kemasan industri dari karton; wadah makanan; wadah
pengemasan industri dari kertas atau karton; wadah pengemasan industri kertas; wadah penyimpanan yang terbuat dari
kertas; wadah yang terbuat dari karton; wadah yang terbuat dari kertas; wadah, terbuat dari kertas atau karton, untuk es===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022070674
: 14/09/2022 11:50:53
:
: PT. AMAROX PHARMA GLOBAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. DR. Ide Anak Gde Agung Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DABITRIN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 5
: ===obat-obatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022070675
: 14/09/2022 11:55:04
:
: PT KARYA BIMASAKTI JAYA

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 245 dari 696

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sentral Senayan II Lantai 16, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Kelurahan Gelora,
Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10270
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PT Centralpertiwi Bahari
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih (Transparan)
: 30
: ===Bakpao; Bumbu instan bubuk; Bumbu pasta; Bumbu siap saji; Bumbu yang diawetkan; Burger Daging Ayam (Sandwich);
Burger Daging Ikan (Sandwich); Dumpling ayam dan udang; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar
gandum; Kerupuk ikan aneka rasa; Kue; Kulit won ton (pangsit); Makanan ringan berbahan dasar tepung; Pangsit; Pangsit
goreng; Pangsit ikan; Risoles; Roti lapis hotdog; Saus untuk memasak [bumbu masak]; Sumpia abon; Sumpia udang; Won ton
(pangsit china); adonan pastry yang sudah digulung; brondong jagung; bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bumbu; bumbu
masak; burger keju [sandwich]; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; gochugaru [bubuk
cabai merah]; keripik pangsit; kerupuk; kerupuk cumi; kerupuk udang; kue beras; kue gulung telur; kue pastry; lumpia;
makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan siap saji berbahan dasar mie;
makaroni; mie udon; pai daging; pangsit Cina dengan isian (Shumai, dimasak); pangsit beku; pangsit daging kukus [shaomai];
pangsit udang; pangsit yang diisi; pastel; pizza; remah roti; sambal; saus berbahan dasar buah; saus bumbu; saus cabai; saus
kari; spaghetti; stick cumi (kerupuk)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022070676
: 14/09/2022 11:57:51
:
: CV. GWI PRIMA LESTARI

540 Etiket

: Jalan Pantai Indah Kapuk No. 18, Ruko Golf ISL,
Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta
: Willy Isananda Tunggal S.H.,
: Sudirman Plaza Office Tower Marein Plaza 12th Floor Jalan Jenderal Sudirman
Kavling 76-78 Jakarta 12910- Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GOOD WOK ASIAN BISTRO + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold (emas) dan putih.
: 43
: ===Kafetaria; Kedai minuman panas dan dingin; Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa kafe; kafe;
layanan bar dan bistro; layanan kafe dan kafetaria; layanan kedai minuman; menyediakan layanan restoran; menyediakan
makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1F, 29-3, DOKSEODANG-RO 14-GIL, YONGSAN-GU, SEOUL
: 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
: JACKSON BLVD - LEGENDARY PIZZA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 43
: ===Kantin; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja
waralaba; Pemesanan meja restoran secara online; Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering;
layanan bar; layanan informasi restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang;
layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan restoran Italia; penyediaan makanan dan minuman; restoran pizza;
restoran swalayan; tempat pizza===

: JID2022070677
: 14/09/2022 12:00:18
:
: LWG INC.

540 Etiket

Halaman 246 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022070678
: 14/09/2022 12:00:36
:
: DWI MEILINA

540 Etiket

: Jl. Pulo Sirih Utara Dalam 2 Blok DB No. 186, RT. 004 RW. 014, Pekayon Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi., Kota Bekasi, Jawa Barat
: 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
: MY.Kan Resto & Café + Logo
: Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah, hijau
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Katering makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan makanan dan
minuman; Layanan kafe; Layanan menjemput makanan; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar;
Restoran; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa
restoran; kafe; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman; restoran swalayan; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022070679
: 14/09/2022 12:03:38
:
: PT. DINAMIKA UTAMA INOVASI TEKNOLOGI

540 Etiket

: Jl. Darmali No.111, Kelurahan Jatiuwung, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang,
Banten
: Kasturi Djuli, SH., SE.
: Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok E No. 5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta
Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih, Hitam
: 35
: ===Akuntan perpajakan; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan; Distributor alat kesehatan; Invoicing
perpajakan; 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 penjualan eceran dan grosir untuk
alat kesehatan secara online; 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 sales dan promosi untuk
pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Keagenan tenaga kerja; Konsultan Pajak;
Penilaian produk madu; Penyediaan informasi mengenai persiapan, audit, atau pengesahan laporan keuangan; analisis biaya;
audit laporan keuangan; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan
toko ritel menampilkan alat-alat kesehatan untuk manusia; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian
dan pengoperasian administrasi waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak
waralaba===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022070680
: 14/09/2022 12:04:39
:
: ANDRE HENDRAWAN

540 Etiket

: MT Haryono No. 803 RT. 006 RW. 003, Kel. Candi, Kec. Candisari, Kota Semarang,
Jawa Tengah, 50257
:
:

Halaman 247 dari 696

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AUTO KIRIM & Lukisan
: AUTO KIRIM Merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Putih dan Hitam
: 39
: ===Jasa Ekspedisi barang / kurir; Layanan penanganan kargo, seperti penanganan bagasi penumpang dan mengatur
pengiriman bagasi; bongkar muat kargo; jasa pengiriman kargo; memberikan informasi terkait layanan pembongkaran kargo;
pemuatan kargo; penanganan kargo dan jasa pengiriman; penyewaan kontainer kargo; penyimpanan kargo sebelum
transportasi; penyimpanan kargo setelah transportasi; penyimpanan kontainer dan kargo; transportasi kargo===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022070681
: 14/09/2022 12:07:02
:
: PT. KJL PLASTIC INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RAYA SERANG KM. 28 PERGUDANGAN SURYA BALARAJA BLOK B 12.
DESA SENTUL JAYA, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, coklat muda, putih
: 20
: ===Dudukan (furnitur) untuk digunakan dengan televisi; Furnitur halaman; Furnitur taman dibuat dari kayu; Furniture untuk
rumah, kantor, dan taman; Kursi tamu (sofa); Meja [furnitur]; Sofa dinding; Wadah dari plastik untuk kemasan; Wadah untuk
pengangkut, bukan dari logam; bak plastik; dekorasi plastik untuk bahan makanan; furnitur anak-anak; furnitur dalam ruangan;
furnitur ruang santai; furnitur ruang tamu; furnitur taman dari kayu; furnitur untuk keperluan industri; furnitur yang terbuat dari
kayu atau pengganti kayu; furnitur, cermin, bingkai foto; kamidana [altar shinto rumah tangga]; katup, bukan dari logam, untuk
wadah; kemasan wadah dari kayu atau plastik; kursi; lemari indeks [furniture]; lemari plastik; meja; meja centrepieces
[ornamen] terbuat dari plastik; panel kayu dekoratif [furnitur]; papan pin gabus [papan pemberitahuan]; partisi furnitur dari
kayu; penutup untuk wadah, bukan dari logam, atau dari kertas; penutup, bukan dari logam, untuk wadah; perabot rumah
tangga; rak furnitur; rak penyimpanan; sofa; sofa bambu; sofa buluh; sofa dari kayu; sofa luar ruangan; sofa plastik; sofa rotan;
sofa taman; sofa yang bisa diperpanjang; tatakan meja / talenan yang digunakan dalam furnitur; tempat tidur sofa; wadah
kemasan dari plastik; wadah penyimpanan plastik untuk kegunaan komersial atau industri; wadah penyimpanan yang bisa
dilipat, bukan dari logam; wadah penyimpanan, bukan dari logam; wadah, bukan dari logam, untuk penggunaan komersial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022070682
: 14/09/2022 12:07:37
:
: Heni Purnamasari

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. P. Santri no. 60 RT 001/013 Kel Kotakulon, Kec. Sumedang Selatan, Sumedang Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
: Sri Lenni S.Si.,Apt
: Asia Tropis Blok AT11no: 21 Harapan Indah - Bekasi Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau toska, Biru muda dan biru.
: 3
: ===Balsem kecantikan; Masker kecantikan untuk tangan; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk

740

penggunaan pribadi; Pewangi untuk pewangi ruangan; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk perawatan
kecantikan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan;
Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan
untuk pengharum/pewangi udara; Serum kecantikan (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; kapas kecantikan; kosmetik
dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim kecantikan; krim
kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; lilin untuk keperluan kecantikan;
lotion kecantikan; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak
mengandung obat; 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; pembersih baki sampah
menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas
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dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk
perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan
kosmetik dan kecantikan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan
serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit;
sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit
tanpa obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan
pewangi udara untuk mobil; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk
keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; serum kecantikan; susu kecantikan; tisu bayi diresapi
dengan sediaan pembersihan; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022070683
: 14/09/2022 12:11:42
:
: Dewantoro Ratri

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Oma Pesona Buduran A4-17 RT/RW 037/007, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,
61252
: Dian Ramadhita S.Farm.,Apt
: Jl. F II No 2 Rt 04 Rw 04 Sukabumi Selatan Kebon Jeruk Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MainKata
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: FOREST (RGB 11 102 35), LIME (199 234 70)
: 41
: ===Layanan terjemahan; Penyewaan rekaman suara, sulih suara; interpretasi bahasa; kursus bahasa; layanan juru bahasa;
layanan penerjemahan dan terjemahan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar,
dan simposium; mengatur konferensi; mengatur kursus pelatihan; menyediakan kursus pengajaran di bidang bahasa asing;
pelatihan bahasa; pengeditan teks; pengeditan teks tertulis; pengeditan teks tertulis, selain teks publikasi; pengeditan teks,
selain teks publikasi; penyediaan kursus bahasa; penyewaan kamera video; penyewaan peralatan audio; penyewaan
peralatan audio dan video; penyewaan peralatan audio dan visual; penyewaan peralatan rekaman; sulih suara bahasa asing;
terjemahan; terjemahan bahasa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022070684
: 14/09/2022 12:16:51
:
: PT SUMBER WIJAYA SAKTI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TRASAKANDIWAK JAMUSKAUMAN, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HANSURYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, putih, dan perak
: 34
: ===Jaring filter untuk rokok; Kotak rokok bukan dari logam; Kotak untuk rokok; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari
campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Tempat untuk rokok; Tempat, sarung atau kantong rokok;
Tempat, sarung atau kantong untuk rokok; buku kertas rokok; filter rokok; filter untuk rokok; kertas linting rokok; kertas rokok;
kotak rokok; kotak rokok, bukan dari logam mulia; merokok tembakau; rokok; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok
putih; saring rokok berujung; tembakau rokok; ujung kuning amber untuk pemegang cerutu dan rokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022070685
: 14/09/2022 12:20:06
:
: PT. TEMBAKAU DJAJASAKTI SARI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Pasuruan - Purwosari Km 10 -11, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

740

540 Etiket

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: D & B MENTHOL FRESH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hijau, Kuning, Hitam, Coklat Muda, Coklat Tua, Hijau dan Abu-abu
: 34
: ===Rokok elektrik; Tembakau linting; cairan rokok elektronik [e-liquid]; e-liquid [cairan rokok elektronik]; filter rokok; filter untuk
rokok; kreteks; rokok; rokok elektronik; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih; rokok yang mengandung pengganti
tembakau, bukan untuk keperluan medis; tembakau; tembakau daun; tembakau linting tangan; tembakau mentah; tembakau
rokok; tembakau untuk digulung sendiri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1F, 29-3, DOKSEODANG-RO 14-GIL, YONGSAN-GU, SEOUL
: 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
: JACKSON BLVD + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 30
: ===Bahan dasar pizza; Bumbu; Makanan berbahan dasar tepung; Mie; Pasta; Pizza (roti); Pizza beku; Sediaan makanan
berbahan dasar pasta; adonan; adonan pizza; bumbu; bumbu masak; kopi; kue pastry; makanan gurih siap saji dalam bentuk
pizza; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; pinggiran pizza beku; pizza; pizza segar; saos tomat;
saus; teh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022070686
: 14/09/2022 12:20:27
:
: LWG INC.

: DID2022070687
: 14/09/2022 12:20:29
:
: Bayu Wuri Andhika Sartono

540 Etiket

540 Etiket

: Pamulang Permai 2 Jalan Benda barat 12 D38/13 RT. 4/RW. 13, Kelurahan Pondok
Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15416, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15416
: 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
: Racun Cinta
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan pada
jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop,
sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos kaki; Baju Hangat;
alas kaki; ikat pinggang [pakaian]; kaos; kemeja; pakaian; penutup kepala; sepatu; topi; Celana jeans; Dasi yang terbuat dari
alas kaki sutra; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga; Lis untuk alas kaki; 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; Potonganpotongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Topi kupluk; alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus untuk olahraga; alas kaki
militer; alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; 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 pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk
snowboarding; 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; atasan [pakaian];
atasan berkerudung; atasan berleher tinggi; atasan olahraga; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi
dan balita; celana berupa kaos kaki (stoking); celana formal; celana kasual; celana kulit; celana pendek denim; dalaman jilbab;
dasi; dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; jilbab; kaos kaki; kaos kaki neoprene;
kaos kaki panjang; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk
kegunaan ortopedi); karet [alas kaki]; kelengkapan logam untuk alas kaki; legging [celana panjang]; pakaian; pakaian dari kulit;
pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan,
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kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian santai; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria, wanita dan anakanak; 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; penutup sepatu atau
sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki);
perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; pompa [alas kaki]; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal pakai; sandal
pantai; sepatu; sepatu atau sandal esparto; sepatu dan alas kaki; sepatu formal; sepatu gunung; sepatu hak untuk alas kaki;
sepatu kayu [alas kaki]; sepatu kulit; sepatu sandal; sol asbes untuk alas kaki; sol untuk alas kaki; syal dan jilbab; tips untuk
alas kaki; topi; topi baseball; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi golf; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi mode;
topi olahraga; topi pantai; topi rajutan; waraji [Alas kaki Jepang terbuat dari jerami]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022070688
: 14/09/2022 12:21:22
:
: muhammad rizki wahyu widodo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: salam 02/06 salamsari kedu temanggung jawa tengah, Kabupaten Temanggung,
Jawa Tengah, 56252
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SP JITU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau.
: 1
: ===Pupuk organik hayati cair===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022070689
: 14/09/2022 12:24:38
:
: PT. DINAMIKA UTAMA INOVASI TEKNOLOGI

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Darmali No.111, Kelurahan Jatiuwung, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang,
Banten
: Kasturi Djuli, SH., SE.
: Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok E No. 5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta
Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih, Hitam
: 44
: ===Apotek; Jasa perawatan bayi dan anak-anak; Klinik Mata; Klinik medikal; Komunitas pendonor darah; Layanan perawatan
kulit; Pengujian medis, diagnosis medis, pembedahan, dan perawatan medis dengan pemantauan jarak jauh atau operasi
jarak jauh dengan peralatan dan instrumen medis atau kedokteran hewan; Rumah perawatan; Rumah perawatan untuk orang
lanjut usia; Rumah sakit; Rumah sakit Ibu dan Anak; Rumah sakit jasa pembuahan dalam tabung; Rumah sakit kekhususan;
Rumah sakit umum; Rumah sakit untuk pemulihan; Salon perawatan kulit; Tes diagnostik medis atau uji laboratorium klinis;
donor darah; jasa klinik; jasa-jasa penasehatan dan konsultansi ilmu kedokteran, pharmasi, dan hasil-hasil darah; jasa-jasa
pusat pengumpulan peng-operasian darah dan plasma; layanan analisis laboratorium yang berkaitan dengan perawatan
orang; layanan analisis medis untuk tujuan diagnostik dan perawatan yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan
analisis medis untuk tujuan diagnostik yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan apotek apotek; layanan bank darah;
layanan bank darah tali pusat; layanan klinik gigi; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis; layanan klinik medis keliling;
layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan laboratorium medis untuk analisis sampel darah yang diambil dari
pasien; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan darah manusia; layanan panti
jompo; layanan penitipan siang hari klinik medis untuk anak-anak yang sakit; layanan perawatan bedah; layanan perawatan
kesehatan rumah; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; layanan perawatan wajah; layanan
perawatan wajah dan tubuh kosmetik; layanan rumah sakit; layanan salon perawatan kulit; layanan skrining tekanan darah;
layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah
dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; menyediakan informasi di bidang layanan medis, layanan klinik medis,
rawat inap, pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau sediaan medis; pemberian
perawatan psikologis; perawatan di rumah-kunjungan; perawatan kesehatan; perawatan medis ambulan; persiapan resep di
apotek; persiapan resep oleh apoteker===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022070690
: 14/09/2022 12:35:01
:
: PT. KJL PLASTIC INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RAYA SERANG KM. 28 PERGUDANGAN SURYA BALARAJA BLOK B 12.
DESA SENTUL JAYA, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, coklat muda, putih
: 21
: ===Baskom; Botol kaca (wadah); Wadah bedak wajah; Wadah tisu; Wadah untuk keperluan rumah tangga, dapur dan
memasak; Wadah untuk menampung dan mengeluarkan (dispensing) sediaan-sediaan perawatan kulit dan perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik dan rumah tangga; Wadah perlengkapan mandi terpasang; baki pemutih gigi [wadah] untuk
digunakan di rumah; baskom [wadah]; bola kaca [wadah]; botol besar dari kaca/wadah botol besar dibalut anyaman sebagai
pelindung; botol-botol plastik; dispenser minuman portabel [wadah]; ember; ember plastik; gelas plastik; kacamata port; kotak
resep [wadah rumah tangga]; mangkuk plastik; mencuci tas menjadi wadah rias, pas; penutup wadah tempat sampah;
peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur; peralatan dan wadah untuk keperluan rumah tangga dan dapur; perkakasperkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan
dari sepihan logam mulia); perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur
(bukan dari logam mulia atau bukan dari sepuhan logam mulia); piring plastik; sedotan untuk minum; sumpit; tutup kaca untuk
wadah kemasan industri; tutup sekali pakai untuk wadah rumah tangga; tutup wadah dibuat untuk keperluan rumah tangga
atau dapur; wadah berisolasi panas; wadah berisolasi panas untuk keperluan rumah tangga; wadah berisolasi panas untuk
minuman; wadah dapur; wadah dapur dari logam mulia; wadah dapur untuk nasi; wadah dapur untuk pasta; wadah dapur,
bukan dari logam mulia; wadah dari logam mulia untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah kaca rumah tangga;
wadah kompos untuk keperluan rumah tangga; wadah lotion, kosong, untuk keperluan rumah tangga; wadah makanan dari
foil; wadah makanan untuk burung; wadah makanan untuk hewan peliharaan; wadah minuman berinsulasi dengan chip cerdas
bawaan untuk pembayaran tanpa kontak; wadah minuman terisolasi; wadah minuman terisolasi dengan chip cerdas bawaan
untuk pembayaran tanpa uang tunai; wadah minuman terisolasi yang dapat diisi ulang dengan charger ponsel bawaan; wadah
minuman terisolasi yang dapat diisi ulang dengan teknologi kontrol suhu elektronik; wadah penanam hidroponik untuk
keperluan rumah tangga; wadah penyimpanan rumah tangga plastik untuk sereal; wadah plastik portabel untuk keperluan
rumah tangga dan dapur; wadah plastik rumah tangga untuk menyimpan produk-produk kesehatan wanita; wadah plastik
untuk keperluan rumah tangga; wadah plastik untuk penggunaan dapur; wadah rumah tangga dari logam mulia; wadah rumah
tangga portabel serba guna; wadah rumah tangga untuk makanan; wadah rumah tangga untuk menyimpan makanan hewan;
wadah rumah tangga yang bisa dikunci, bukan dari logam, untuk makanan; wadah rumah tangga, bukan dari logam mulia;
wadah sabun; wadah terisolasi termal untuk makanan; wadah terisolasi termal untuk makanan atau minuman; wadah terisolasi
termal untuk minuman; wadah terisolasi untuk kaleng minuman, untuk keperluan rumah tangga; wadah terisolasi untuk
makanan atau minuman, untuk keperluan rumah tangga; wadah untuk es, untuk keperluan rumah tangga; wadah untuk
keperluan rumah tangga atau dapur; wadah, bukan dari logam mulia, untuk keperluan rumah tangga atau dapur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022070691
: 14/09/2022 12:36:26
:
: PT. Tanjung Benoa Sukses Jaya

540 Etiket

: Jl. Pratama. Lingkungan Purwashanti, Tanjung Benoa, Kuta Selatan, Kabupaten
Badung, Bali, 80362
: Ahmad Al Fauzi S.H
: AFS LAW Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BBC BENOA BEACH CLUB
: Suatu penamaan merek

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih
: 41, 43
: ===klub pantai; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub hiburan; layanan
klub kesehatan dan rekreasi===
===Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Membuat reservasi
dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Restoran; layanan bar dan restoran; layanan restoran, katering, bar dan ruang
koktail; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022070692
: 14/09/2022 12:40:33
:
: PT.BHINNEKA ABHIPRAYA CEMERLANG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN CIBURIAL RT.004 RW.004 KEL.CIPARIGI KEC.BOGOR UTARA KOTA
BOGOR JAWA BARAT, Kota Bogor, Jawa Barat, 16157
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: B neral MAG + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, COKLAT, PUTIH DAN HIJAU
: 5
: ===Aditif pakan untuk keperluan medis; Bahan pengikat mikotoksin sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak; Probiotik
untuk hewan; antibiotik; pakan ternak yang diberi obat; probiotik untuk hewan ternak; probiotik untuk ikan; sediaan antibakteri;
sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan; sediaan menghancurkan jamur; suplemen gizi untuk pakan ternak; suplemen
makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen nutrisi non-obat untuk pakan ternak; suplemen obat untuk bahan
makanan untuk hewan; suplemen untuk udang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022070693
: 14/09/2022 12:42:35
:
: PT Suplai Pangan Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Raya Ciracas, Gg H Nalim No 6 , Kelurahan Ciracas,, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13740
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tani Alam
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau,Kuning
: 30
: ===Beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022070694
: 14/09/2022 12:47:08
:
: HERU FAHRUDIN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMP. THE GREEN RESIDENCE CLUSTER SAPPHIRA NO. 66, RT. 002/RW. 026,
KEL SERANG, KEC. SERANG, Kota Serang, Banten, 42116
: 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
: JAWARA BANGUNAN + LOGO
: JAWARA BANGUNAN = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Hitam dan Abu-abu
: 35
: ===Jasa penjualan bahan bangunan; Supermarket bahan bangunan; Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah
tangga; jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa eceran atau jasa grosir untuk bahan bangunan; jasa penjualan
produk baja ringan; jasa toko besi dan bahan bangunan; layanan grosir untuk peralatan sanitasi; toko eceran bahan
bangunan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2022070695
: 14/09/2022 12:47:48
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: RIEVE GIDEON CARDINATA

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PRAPATAN II/55 KELURAHAN SENEN KECAMATAN SENEN, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10410
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GENOVIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 3
: ===Aftershave; Air beling; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Amplas

740

besi; Amplas cat duco; Amplas kayu; Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Baby soaps; Bahan
kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau
kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Balsam bayi (lilin lebah) tidak
mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur; Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata
mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Batang kondisioner; 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; Belau cucian; Bibit parfum; Bintang terima 3; Bubuk sampo; Bubuk toilet; Bulu mata buatan; Bulu mata
palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Bumbu Mayat; Bunga Rampe; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa
pembersih; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat untuk menghilangkan lemak, minyak, dan
kotoran; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar bensin; Cairan atau
zat pembersih saluran bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan
atau zat pembersih sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk
membersihkan komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk membersihkan tar jalan, getah pohon, dan
serangga membandel pada permukaan kendaraan; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan
pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan pembersih karat; Cairan pembersih
kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium; Cairan pembersih transmisi otomatis;
Cairan pembersih untuk pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas)
dan penyegar mulut tidak mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan
mesin penguap pakaian; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Coating kaca mobil; Cologne bayi; Deodorant stick;
Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen
dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk
keperluan binatu; Dispenser pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut; Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan;
Eksfoliator; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens and minyak yang mudah menguap; Esens
rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat
(kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel pelembab kulit;
Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan shower bukan untuk keperluan medis; Gel,
minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Gincu; Highlighter; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik);
Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling
wajah; Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Isi ulang untuk dispenser pengharum ruangan
listrik; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain
penyeka [perlengkapan mandi]; 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;
Kolonye; Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; 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; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area
sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung
obat; Krim dan minyak untuk berjemur; 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 mandi
untuk bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis);
Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik);
Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat
untuk digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi;
Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk
tumit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah
untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion,
susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur;
Kuku buatan; Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lak rambut; Larutan pembersih muka; 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; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lembaran, bantalan, ban, cakram dan roda
abrasif; Lilin leleh; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta;
Lipstik cair; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan
serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik);
Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan
wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat;
Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat;
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Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Make up
remover gel; Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Malam pembuat sepatu; Malam tukang sepatu; Malam untuk
kulit; Malam untuk sepatu; Maskara; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab
kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk
kebersihan daerah kewanitaan; 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; Media abrasif untuk keperluan dapur
(pembersihan); Minyak bayi; Minyak essensial; 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; Mousse
(busa) untuk bercukur; Nyongyong; Obat kumur; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pasta cuci
tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu;
Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain
untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian; Pelet (Minyak); Pelicin
pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih blok
mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih karpet; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga;
Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih mobil; Pembersih serba guna;
Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik);
Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih
ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun
yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit (poles); Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengharum
ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap serba guna (semir ban);
Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada kain; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir;
Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan;
Penyegar udara ruangan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh;
Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Perasa makanan atau minuman menjadi minyak
esensial; Perasa untuk kue [minyak esensial]; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk
memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata; Perona wajah; Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam
pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi;
Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk
pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo;
Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan
kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir;
Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut; Pundi berisi bunga,
buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; 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; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan
sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias
wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk
mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga (cucian); Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik
perawatan bibir; 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; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan mandi; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil
menggunakan tangan; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih
untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk
penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan,
pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu;
Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat
dan pernis; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry;
Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat,
yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik;
Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat;
Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah;
Sediaan peredam cucian; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan perlindungan dari sinar
matahari; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sebelum bercukur;
Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Sediaan setelah
bercukur; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah;

Halaman 255 dari 696

Sediaan toilet tidak mengandung obat; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk
mandi dan mandi; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan (tidak
mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan saluran pipa;
Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut;
Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan kerak air
untuk kebutuhan rumah tangga; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok
kendaraan; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan
antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat;
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan
pewarna bibir; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir
sepatu bot; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pembersih karpet; Semprotan
untuk keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Senyawa wewangian; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum
Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan 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; Shampo berbentuk batangan; Sipat;
Sipat (Kosmetik); Siwak; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Standar
pelembut kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik);
Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu deodoran; Tisu diresapi
sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi
dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner (cairan penyegar
wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara yang dimampatkan dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan
penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; Wax polishing (malam pemoles); Wewangian untuk penggunaan
rumah tangga; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat
pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat untuk menurunkan kelembaban untuk penggunaan rumah
tangga; abrasive fleksibel; abrasive industri; abu vulkanik untuk dibersihkan; aditif cucian; agen pembilas pencuci piring; agen
pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk tekstil; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar
[sulingan herbal]; air parfum; air toilet biasa; air toilet yang mengandung minyak ular; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat
diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas;
amplas untuk mengasah pensil gambar; amril; anti keringat; anti keringat (pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan
mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan
kosmetik; aplikator semir sepatu yang mengandung semir sepatu; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial];
aromatik untuk keperluan rumah tangga; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik;
baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bahan
parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan pembersih untuk membersihkan
permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut; bahan untuk digunakan dalam pembersihan
ledakan; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan dan sediaan
pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi yang
diresapi; bakhoor; balm cukur; balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut;
balsam rambut; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang
digunakan untuk rambut, kult dan bibir; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan
diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan
make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan
pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; 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 dupa; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; batu apung; batu apung
buatan; batu apung untuk digunakan pada tubuh; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik
beraroma; batu pemulih kaki; batu penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles; 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; benzine penghilang noda;
berkumur, bukan untuk tujuan medis; bilas warna untuk rambut; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki
rambut Jepang]; blau cuci; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi;
bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk
glitter kosmetik; bubuk gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi tanpa obat; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; bubuk pacar; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk pemoles; bubuk pencuci rambut;
bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik;
bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa cukur; busa kosmetik yang mengandung tabir
surya; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi
pancuran (shower); busa untuk mandi berendam dan pancuran; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran
penggosok wajah; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil;
cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan
penghapus kutek; cairan penghilang noda; 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; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih
injector; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat krom; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat
kuku; cat kuku gel; cat sediaan pengupasan; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cat wajah; cat, pernis dan pernis
menghapus komposisi; celak mata; cemerlang; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur; colognes,
parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang mengandung make-up; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda;
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concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk
penggunaan pribadi; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-rempah; cuci buah dan sayuran; cuci masker;
dandan; dandanan teater; darah teater; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB
cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar (Eye primer); dasar untuk parfum bunga;
decalcomanias untuk kuku; degreas, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; 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; detergen untuk menghilangkan jamur; deterjen; deterjen binatu komersial;
deterjen cucian; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam
bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen rumah tangga
yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk
mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; deterjen untuk tujuan pembersihan, selain untuk digunakan dalam operasi
manufaktur; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan
dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; deterjen, tissue basah; diamantine [abrasif]; dupa; eau de parfum; eau de
toilette; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak aromatik; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal
untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut;
emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk
perawatan kulit; enamel kuku; esens kayu putih [minyak esensial]; 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;
fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi; garam
mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi,
bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gas bertekanan kaleng untuk keperluan debu dan pembersihan; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel
kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung
obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel
pasta gigi; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis;
gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pijat, selain untuk
keperluan medis; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah bercukur; gel setelah matahari; gel
tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan
wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis;
gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk
wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder,
pembersih tangan dan pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut;
gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; geraniol; ginseng mengklarifikasi masker wajah
pemolesan; glasir cucian; glasir pati untuk keperluan binatu; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter
kuku; glitter tubuh; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; greasepaint; gulungan abrasif; handuk
basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan
deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas
diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; heliotropin; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk
digunakan pada rambut; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; 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; jel dan krem untuk mandi shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain abrasif; kain ampelas;
kain amplas; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk
dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi
dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain diresapi untuk debu; kain diresapi untuk pemolesan; kain kaca [kain
abrasif]; kain make-up dari kapas; kain pembersih, debu atau pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih;
kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas
dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus
make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur pembersih; kapur sirih; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan
kosmetik; karbida logam [abrasive]; kaset untuk membubuhkan wig; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus
kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan; kepingan baja untuk digunakan sebagai bahan abrasif pada sandblasting; kertas
abrasif; kertas ampelas; kertas amplas; kertas amplas untuk mengasah pensil gambar; kertas polishing; kertas untuk
menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kerucut dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma; 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 terdiri dari gloss; 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 mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona,
bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat
logam; komposisi pelepas cat; komposisi pelepas pernis; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir;
kondisioner kain; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus
conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut;
kondisioner sampo; korundum [abrasif]; 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
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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 dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang
mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim; krim after-shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan
kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan
kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak
mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan
kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh;
krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara;
krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; 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; krim kuku untuk
keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit
untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim
malam [kosmetik]; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk
keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim
non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion
dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [nonobat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih
kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim
pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim
perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah
matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik;
krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; 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 tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim
tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit;
krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim
untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan
kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; 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; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang
hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal
mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi, bukan untuk keperluan medis; kuku buatan akrilik; kuku buatan
bubuk; kuku buatan dari logam mulia; kuku jari kaki palsu; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; kunko
[fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; kutek kuku; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih untuk
peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; lem ikatan potongan rambut; lem untuk menguatkan kuku; lembar abrasif; lembar
pengering antistatik; lembaran binatu untuk penghilang noda warna; lilin bahan kulit; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk
penggunaan laut; lilin carnauba polishing untuk penggunaan mobil; lilin kumis; lilin lantai; lilin mobil; lilin obat menghilangkan
rambut; lilin pembuat sepatu; lilin pemoles; lilin penata rambut; lilin penjahit; lilin penjahit dan tukang sepatu; lilin pijat, selain
untuk keperluan medis; lilin tanpa selip untuk lantai; lilin tukang sepatu; lilin untuk keperluan kecantikan; lilin untuk lantai
parket; linen untuk penggunaan kosmetik; 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 kulit
[kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion
rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion
untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah
bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh
(tidak mengandung obat); lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik;
lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat;
lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; 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; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan
kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit
[kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang
untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion
perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan
rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi
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rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk
kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan tubuh; 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 wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; lulur; 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; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan
kosmetik; maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut;
masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit
wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan;
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik; masker mata;
masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih
mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah;
masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub
pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker
tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; 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; media ledakan untuk digunakan dalam pembersihan permukaan; membersihkan dan melembabkan krim, minyak,
lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman;
membersihkan kapur; membersihkan pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk
artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan,
menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci
soda, untuk membersihkan; menggiling foil; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; menghidrasi; mengklarifikasi tonik
wajah; 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
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; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit; mousse perlindungan
rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; musk alami; musk sintetis; mutiara
mandi; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan
untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat untuk hewan
peliharaan; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay
memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk
menyusut/mengecilkan pori; 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; palet
pengkilap bibir; palet perona mata; 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; pasir abrasif; pasir untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair;
pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat
kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi;
pasta styling untuk rambut; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta untuk tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk
keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pati cucian; pati untuk keperluan binatu; pelarut pembersih, selain untuk
digunakan dalam proses pembuatan; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab
rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki;
pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk
badan dan kulit; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika;
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pelindung bibir non-obat; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir
[kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung
obat; pelunak kutikula; pembentuk garis bibir; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah
menggunakan pewangi; pembersih berbentuk krim; pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih daerah kewanitaan
tidak mengandung obat; pembersih dinding ban; pembersih jendela; pembersih jok; pembersih kamar mandi; pembersih
karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kipas angin; pembersih kulit; pembersih
oven; pembersih pakaian selam; pembersih rem; pembersih rumah tangga; pembersih saluran alkali dalam bentuk padat;
pembersih saluran enzimatik; pembersih saluran kaustik; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk;
pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel;
pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga;
pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih sepatu (sediaan); pembersih tangan; pembersih tata
rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim,
tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pembersih wajah; pembersih
wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan,
pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing
dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan rambut;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan penataan
rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi
dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong; pemutih cucian; pemutih
gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih rambut; pemutih selakangan; pena
cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah rambut; pencuci muka; pencuci
tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau
deodoran pribadi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pencucian cucian; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; penetral
bibir; penetral untuk pengeritingan permanen; pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel kulit
(peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; penghapus riasan; pengharum ruangan; penghilang
cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang enamel kuku;
penghilang kapur; penghilang lem [selain untuk keperluan industri]; penghilang lemak; penghilang lilin lantai [sediaan gerusan];
penghilang limescale; penghilang noda; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis; penghilang riasan mata;
penghitam alis; pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata; pensil
alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir;
pensil untuk keperluan memutihkan gigi; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah
matahari, gel dan minyak; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar nafas,
bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu
dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; penyemprot tubuh; peralatan mandi tanpa 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; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin;
perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk kelopak mata ganda;
perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; 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; 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; perona mata; perona mata berupa kilauan (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim (Cream
blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan
kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak
kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna janggut;
pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna untuk
keperluan toilet; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk keperluan
kosmetik; poles dan krim untuk logam; poles gigitiruan; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomade rambut;
pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris
[wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan
mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat
pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; 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 dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat
kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat mulut dan gigi; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan
untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit;
produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk
perawatan kulit; produk mandi non-medis; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pembersih rumah tangga; produk
pembersih untuk tujuan pembersihan; produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit;
produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu
sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan
tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk
sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; produk yang
tidak mengandung obat untuk penggunaan higienis mulut; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; ramuan
mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki
tanpa pengobatan; rias wajah; riasan mata; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam
tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; 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
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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 tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sachet
aroma untuk bantal mata; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk
linen wangi; sachet wangi; safrol; sahampoo untuk kendaraan; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam
popok dan lotion tanpa obat; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan
kulit terbakar; sampo; sampo dan kondisioner; 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 rambut 3-in-1;
sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo,
kondisioner-kondisioner; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; scrub kaki; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki;
scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub
tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan
eksterior mobil; sediaan untuk mencuci tangan; sediaan untuk mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat
(sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan aromaterapi; sediaan bahan kimia pembersih
untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan berjemur; sediaan
berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu; sediaan binatu atau cairan
untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan busa
untuk mandi; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan cukur; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak
mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan bahan untuk
pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan
kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan degreasing; sediaan degreasing dengan basis pelarut; sediaan
degreasing untuk keperluan rumah tangga; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan
mandi]; sediaan dry-cleaning; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat
untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan furbishing; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi
non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan hiasan
rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kondisioner kain; 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 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 selsel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; 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 bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa; sediaan
mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan
mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan; sediaan
mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk keperluan
rumah tangga; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan
menghapus pernis; sediaan menghilangkan karat; sediaan menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan
matahari; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih badan; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan
pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah;
sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan
pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan kaca depan;
sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok;
sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada
tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk
ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk
kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk
membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan
pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan untuk
bahan kulit; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon; sediaan pemutihan gigi;
sediaan pemutihan kulit; sediaan penataan rambut; sediaan pencuci; sediaan pencuci piring; sediaan pencucian dan
pemutihan; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengasah; sediaan pengasahan; sediaan pengencangan
payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan pengeritingan
rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang
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lemak untuk tujuan pembersihan; sediaan penghilang pernis; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang warna; sediaan
penghilang warna untuk rambut; sediaan penguatan kuku; sediaan pengupasan lantai; sediaan pengupasan lilin; sediaan
penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir;
sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan
kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan
perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan
kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan
kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; 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 matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan
perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk
hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan
rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan
perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan
untuk keperluan medis; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan
kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan perendaman cucian; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan
pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan
phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan pra-perendaman; sediaan rambut
santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan
sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan setelah bercukur; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan
kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar
mandi; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan
kulit kepala; sediaan tata rias; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan
untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk
membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan
untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan
rambut; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membersihkan,
merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka blokir
pipa limbah; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk memperbaiki
dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan
sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk
mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk menghapus manikur; sediaan untuk
menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk menghilangkan warna
rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan
dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen;
sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan
hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk
perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi
(toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal
rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada
bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan yang tidak mengandung obat untuk bercukur; sediaan yang tidak
mengandung obat untuk digunakan sebelum bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat untuk digunakan setelah
bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat
kulit; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah tangga; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse,
untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilapkan, menggosok
dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan
rambut; 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; sediaansediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan perawatan gigi; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar
mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk membersihkan dan mencuci; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat
untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir boot; semir dan lilin
sepatu; semir furnitur; semir gigi; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur
dan lantai; 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; senyawa buffing; senyawa
penggosok lantai; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serat untuk keperluan kosmetik; serbuk basma; serbuk gosok
untuk tujuan umum; serpih mandi; 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; shampo dan kondisioner hewan
peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan
peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat];
shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH
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netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif]; soda pemutih; soda soda; solusi gerusan; solusi pembersih lensa
kacamata; solusi pengeritingan dingin; stik untuk menyebarkan aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh;
strip abrasif; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip napas menyegarkan; strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta
gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; styling mousse; sulingan herbal; sulingan tanaman;
sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu
almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab setelah
bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan
toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu
setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah
dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya
tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat;
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; tempat lipstik; terpene [minyak
esensial]; terpentin untuk mengalami degreasing; texturizers kulit; tips kuku; tiriskan dan cuci sediaan yang tidak menghalangi;
tiriskan sediaan pembersihan; tiriskan sediaan pemblokiran; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk
wajah tidak mengandung obat; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi
sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi
untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan
kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu
diresapi dengan sediaan berjemur; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu
diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu
diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kertas diresapi untuk membersihkan
piring; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah
direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai
diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia
pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk
digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi
dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau
losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan
kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik;
tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade; tongkat pomades untuk keperluan
kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara
bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku buatan; vanillin sintetis [wewangian]; wajah
berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; warna alis dalam bentuk
pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna menjalankan lembar cucian pencegahan; warna pipi; warna rambut;
wax rambut; 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; witch hazel [sulingan herbal]; wol baja diresapi untuk pembersihan; zat pelembut
untuk keperluan rumah tangga; zat pengering untuk mesin pencuci piring===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022070696
: 14/09/2022 12:51:16
:
: PT. SAINS STEELINDO PRIMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SUIK BLOK B. 16 KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG, JL. RAWA GELAM V
KAV. OR 3B, KEL. JATINEGARA, KEC. CAKUNG, Kota Administrasi Jakarta Timur,
DKI Jakarta, 13930
: 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
: SAINSTEEL + LOGO
: SAINSTEEL = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Abu-abu dan Jingga
: 40
: ===Jasa pabrikasi pembuatan alat laboratorium===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2022070697
: 14/09/2022 12:51:23
:

540 Etiket

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: PT. TEMBAKAU DJAJASAKTI SARI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Pasuruan - Purwosari Km 10 -11, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: D & B LIGHTS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, BIRU, KUNING, HITAM, COKLAT MUDA, COKLAT TUA, HIJAU dan ABU-ABU
: 34
: ===Rokok elektrik; Tembakau linting; cairan rokok elektronik [e-liquid]; e-liquid [cairan rokok elektronik]; filter rokok; filter untuk
rokok; kreteks; rokok; rokok elektronik; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih; rokok yang mengandung pengganti
tembakau, bukan untuk keperluan medis; tembakau; tembakau daun; tembakau linting tangan; tembakau mentah; tembakau
rokok; tembakau untuk digulung sendiri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022070698
: 14/09/2022 12:59:10
:
: PT. JURAGAN KOMPUTER NUSANTARA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: MENARA RAJAWALI LEVEL 7-1, JL. DR IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG LOT 5.1
KAWASAN MEGA KUNINGAN, KEL. KUNINGAN TIMUR, KEC. SETIABUDI, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
: 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
: JURAGAN MINING + LOGO
: JURAGAN MINING = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 35
: ===Administrasi untuk mengoperasikan komputer server; Iklan online melalui jaringan komunikasi komputer; Jasa
Perdagangan Untuk Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Suku Cadangnya Komputer Dan Piranti Lunak; Jasa ritel
sehubungan dengan perangkat keras komputer; Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak; Toko
komputer dan aksesoris; iklan daring pada internet dan sistem jaringan komputer global lainnya; layanan ritel untuk perangkat
keras komputer; layanan ritel untuk perangkat lunak komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat lunak komputer;
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; pemasaran internet; perdagangan eceran komputer bekas; periklanan daring melalui jaringan
komputer atau internet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022070699
: 14/09/2022 13:00:38
:
: PT. SMALL SUN WEBSHOP

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Muara Karang Selatan No.74 Blok M-9 Selatan, Kav. No.115 Pluit - Penjaringan,
Jakarta Utara - DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hitam dan Putih.
: 21
: ===Alat untuk pengolahan makanan dan Minuman untuk keperluan rumah tangga (tidak memakai listrik); Botol aluminium;
Botol kecil / botol cuka; Botol kemasan industri dari plastik; Botol olahraga; Botol olahraga dijual kosong; Botol penyemprot;
Dudukan wadah botol kecil dari logam mulia; Dudukan wadah botol kecil tempat minyak dan cuka; Dudukan wadah botol kecil,
bukan dari logam mulia; Dudukan wadah botol kecil, bukan dari logam mulia, tempat minyak dan cuka; Gelas; Gelas anggur;
Gelas patung; Gelas toples berdekorasi; Gelas, kotak makan siang dan wadah makanan; Gilingan untuk keperluan rumah
tangga dioperasikan secara manual; Gotoku [trivets untuk pemanas arang Jepang untuk keperluan rumah tangga]; Juicer,

740
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non-listrik; Kain untuk membersihkan lantai; Kemasan wadah gelas untuk makanan; Kemasan wadah gelas untuk minuman;
Keranjang yang terbuat dari anyaman, logam, kain untuk keperluan rumah tangga; Kyusu [teko gaya Jepang], bukan dari
logam mulia; Lap pembersih; Lap smartphone kering sebagai aksesori smartphone; Mandarin [saringan]; Mangkok; 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; Panci panekuk Denmark; Parutan (alat rumah tangga); Pegangan lengan isolasi
untuk kaleng minuman dan botol; Pencabut tutup botol; Penopang Pisau di meja; Penopang pisau; Peralatan dan wadah untuk
rumah tangga; Peralatan makan, peralatan masak dan wadah untuk keperluan dapur atau rumah tangga; Peralatan masak;
Perangkat piring untuk menyajikan makanan; Perangkat yang digunakan di bar, yaitu alat pembuka botol, pengocok koktail,
dekanter, wadah botol wine, alat pembuka botol wine, alat pendingin untuk wine bukan listrik; Piring; Piring dari bahan organik
(daun jati); Piring makan; Rak Piring; Ringkok (Mangkok); Sarung tangan nitrile untuk keperluan rumah tangga; Siboria dari
logam mulia; Siboria, bukan dari logam mulia; Spons gosok; Spons gosok untuk mencuci piring; Spons untuk keperluan rumah
tangga; Spons untuk membersihkan instrumen medis; Tas dan wadah terisolasi untuk makanan atau minuman untuk
penggunaan rumah tangga; Tas dengan lapisan aluminium foil; Tatakan Kue; Tatakan gelas, bukan dari kertas; Tatakan gelas,
bukan dari kertas dan selain kain linen; Tempat Spon; Tumbler [gelas minum]; Tumbler untuk digunakan sebagai gelas
minum; Tutup gelas plastik berbentuk cembung; Tutup gelas plastik berbentuk datar; Wadah botol kecil; Wadah botol kecil dari
logam mulia; Wadah botol kecil tempat minyak dan cuka; Wadah botol kecil, bukan dari logam mulia; Wadah makanan dan
minuman untuk kegunaan rumah tangga dan untuk bepergian; Wadah makanan untuk hewan peliharaan rumah tangga;
Wadah terbuat dari tempurung kelapa untuk keperluan rumah tangga; Wadah untuk keperluan rumah tangga, dapur dan
memasak; Wadah untuk menampung dan mengeluarkan (dispensing) sediaan-sediaan perawatan kulit dan perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik dan rumah tangga; Wajan ceper (peralatan masak); aerator anggur; akuarium dalam ruangan; alas
piring dari plastik bukan pengganti tekstil; alat alat kebersihan rumah tangga; alat pemadam lilin, bukan dari logam mulia; alat
pengepel; alat penggiling, non-listrik; alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi; alat penguap yang dioperasikan dengan
tangan untuk keperluan rumah tangga; alat untuk sandaran sumpit; alu kayu; alu kayu dan mortir; alu kayu untuk penggunaan
dapur; ampul gelas untuk pengobatan, kosongkan; aplikator lantai yang bisa dipasang pada gagang pel; aplikator lilin lantai
dapat dipasang pada gagang pel; atomizers untuk keperluan rumah tangga; atomizers yang dioperasikan dengan tangan
untuk keperluan rumah tangga; ayakan untuk keperluan rumah tangga; bagian atas kue dari kaca; bahan polishing untuk
membuat mengkilap, kecuali preparasi, kertas dan batu; bak mandi tiup untuk bayi; bakeware karton sekali pakai; baki
keperluan rumah tangga; baki kertas, untuk keperluan rumah tangga; baki kompos untuk keperluan rumah tangga; baki
sampah untuk hewan peliharaan rumah tangga; baki untuk keperluan rumah tangga; baki untuk keperluan rumah tangga,
bukan dari logam; baki untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam mulia; baki untuk keperluan rumah tangga, dari
logam; baki untuk keperluan rumah tangga, dari logam mulia; bank koin; bantalan abrasif untuk keperluan dapur atau rumah
tangga; barang-barang keperluan kamar mandi; barang-barang mandi shower; baskom cuci (mangkok, bukan bagian dari
instalasi sanitasi); baskom cuci [mangkok, bukan bagian dari instalasi sanitasi]; bejana keramik; benang gigi; benang untuk
keperluan gigi; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari china; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari porselen;
benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari tembikar; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari terra-cotta; berdiri teko
kopi; bisa tab penarik; blender makanan non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender makanan, non-listrik; blender, nonlistrik, untuk keperluan rumah tangga; blok pisau; boiler ganda; bola cucian [peralatan rumah tangga]; bola kaca hias; bola
lampu baster; botol; botol air; botol air aluminium; botol air aluminium, kosong; botol air plastik yang dapat digunakan kembali;
botol air plastik yang dapat digunakan kembali, kosong; botol air plastik, kosong; botol air stainless steel yang dapat digunakan
kembali; botol air stainless steel yang dapat digunakan kembali, kosong; botol air terjual kosong; botol air untuk sepeda; botol
air, kosong, untuk sepeda; botol anggur; botol anggur membuai; botol besar dari kaca/wadah botol besar dibalut anyaman
sebagai pelindung; botol insulasi; botol isolasi; botol isotermik; botol kaca; botol kaca [wadah]; botol kaca dekoratif; botol kaca
untuk obat, kosong; botol minum; botol minum untuk olahraga; botol minuman; botol olahraga, kosong; botol parfum; botol
parfum, kosong; botol pasir dekoratif; botol pendingin; botol plastik untuk kemasan; botol semprot; botol semprot, kosongkan;
botol siphon untuk air berkarbonasi; botol terisolasi termal; botol tuangkan; botol untuk mengaplikasikan warna rambut; botol
untuk minuman; botol vakum; botol, dijual kosong; botol, khususnya botol plastik; botol, kosong, untuk obat-obatan; botol-botol
plastik; bulu kuda untuk pembuatan kuas; cachepots; cake toppers terra cotta; candelabra [kandil]; candelabra [kandil] dari
logam mulia; candelabra [kandil], bukan dari logam mulia; cangkir dinding ganda; cangkir dinding ganda dengan tutup; cangkir
kompos; cangkir kopi; cangkir kue muffin; cangkir logam mulia; casserole [piring]; celengan babi; celengan logam; celengan
logam mulia; celengan, bukan dari logam; celengan, bukan dari logam mulia; ceret, non-listrik; cetakan [peralatan dapur];
cetakan coklat; cetakan cupcake; cetakan es batu; cetakan es batu untuk lemari es; cetakan kue; cetakan manisan; cetakan
masakan; cetakan plastik untuk keperluan rumah tangga dalam pembuatan sabun; chawan [mangkuk nasi Jepang]; chawan
[mangkuk nasi Jepang] dari logam mulia; chawan [mangkuk nasi Jepang], bukan dari logam mulia; cincin kue; cincin lilin dari
logam mulia; cincin lilin, bukan dari logam mulia; cincin serbet; cincin serbet dari logam mulia; cincin serbet, bukan dari logam
mulia; coaster dari logam biasa; coaster gabus; coaster kulit; coaster plastik bukan pengganti tekstil; cupcake kue cangkir;
currycombs; decanters; dekorasi porselen untuk kue; demijohns; derek pembersih; dipan jari untuk membersihkan rongga
mulut, langit-langit mulut, gigi atau protesa gigi; dipan jari untuk perawatan gigi atau mulut; dispenser benang gigi; dispenser
bola kapas; dispenser pompa untuk keperluan rumah tangga; dispenser pribadi untuk pil atau kapsul untuk keperluan rumah
tangga; dispenser serbet untuk keperluan rumah tangga; dispenser untuk persiapan pembersihan; dispenser untuk sabun cair;
dispenser untuk sabun cair untuk keperluan rumah tangga; dispenser untuk tisu selulosa, untuk keperluan rumah tangga;
dispenser untuk tisu wajah; dropper untuk keperluan rumah tangga; dudukan besi datar; dudukan botol; ember; ember anggur;
ember batubara; ember batubara untuk keperluan rumah tangga; ember pel; ember pel pemeras; ember popok; ember
sampanye; ember yang dilengkapi alat pemeras pel; ember yang terbuat dari kain tenun; figur model [ornamen] terbuat dari
china; figur model [ornamen] terbuat dari kaca; figur model [ornamen] terbuat dari keramik; figur model [ornamen] terbuat dari
porselen; figur model [ornamen] terbuat dari terra-cotta; fondues [peralatan memasak], non-listrik; gantungan baju
pengeringan; gantungan baju pengeringan yang dirancang khusus untuk pakaian khusus; garpu memasak; garpu memasak
hotdog; garpu ukiran; gelas; gelas (wadah); gelas [kapal minum]; gelas [wadah minuman]; gelas [wadah]; gelas berbasis bubur
kertas biodegradable; gelas bir; gelas bir gandum; gelas collins; gelas dan mangkuk bayi [peralatan makan bayi]; gelas dari
bahan organik (daun jati); gelas dari bahan organik (pelepah pinang); gelas dari logam mulia; gelas dicat; gelas grappa; gelas
kaca; gelas kamar mandi; gelas kertas; gelas kertas atau plastik; gelas koktail; gelas kopi; gelas margarita; gelas martini; gelas
minum; gelas minum isi ulang dengan teknologi kontrol suhu elektronik; gelas minum yang dapat digunakan kembali dengan
chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa kontak; gelas
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minum yang dapat digunakan kembali dengan chip pintar bawaan untuk pembayaran tanpa uang tunai; gelas minum yang
dapat diisi ulang dengan charger ponsel bawaan; gelas minuman; gelas minuman keras; gelas opal; gelas opaline; gelas
pencampur [pengocok]; gelas pengaman setengah jadi; gelas pilsner; gelas pint; gelas pintal; gelas plastik; gelas plat dipoles
[produk setengah jadi]; gelas sake, bukan dari logam mulia; gelas sampanye; gelas setengah jadi, kecuali kaca yang
digunakan dalam bangunan; gelas sherry; gelas sikat gigi; gelas tangkai; gelas teh; gelas tembakan; gelas tidak dikerjakan,
kecuali gelas yang digunakan dalam bangunan; gelas wiski; gelas, bukan dari logam mulia; guci kopi, non-listrik; guci untuk
memperlakukan hewan peliharaan; guci untuk penggunaan rumah tangga; gujeolpan [piring saji pernis sembilan bagian];
habitat semut dalam ruangan; habitat serangga dalam ruangan; hewan model [ornamen] terbuat dari china; hewan model
[ornamen] terbuat dari keramik; hewan model [ornamen] terbuat dari porselen; hewan model [ornamen] terbuat dari tembikar;
hewan model [ornamen] terbuat dari terra-cotta; hidangan permen; hot pad [trivets]; injector untuk keperluan kuliner; irisan ikan
[peralatan memasak]; jari-jari gigi; jarum suntik bunga; jarum suntik icing; jatuh pengering bola [peralatan rumah tangga];
jubako [Sarang kotak makanan Jepang]; kabaret [nampan]; kabaret [nampan], bukan dari logam mulia; kaca datar laminasi,
bukan untuk bangunan; kaca dekoratif, bukan untuk bangunan; kaca lembaran berwarna, bukan untuk bangunan; kaca
lembaran yang dimodifikasi, bukan untuk bangunan; kaca patri dekoratif; kaca pelat kabel, bukan untuk bangunan; kacamata
halaman; kacamata ramah; kain lap penghapus debu; kain lap, kain penyeka dan kulit dari chamois, semua untuk keperluan
membersihka; kain pel; kain pembersih [lap]; kain pembersih untuk kamar bersih; kain penutup peralatan rumah tangga dan
dapur; kain setrika; kain spons untuk dibersihkan; kain untuk membersihkan; kain untuk membersihkan botol bayi; kain untuk
membersihkan kacamata; kain untuk membersihkan konektor serat optik; kain untuk membersihkan lensa kamera; kain untuk
membersihkan senjata; kain untuk memoles sepatu; kait tombol; kaleng popcorn, kosong, untuk keperluan rumah tangga;
kancing kait; kandang untuk hewan peliharaan rumah tangga; kandang untuk mengumpulkan serangga; kantin [labu]; kapal
uap makanan, non-listrik; karpet garu; 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; kasing sumpit; kerah tetesan anggur disesuaikan
secara khusus untuk digunakan di bagian atas botol anggur untuk menghentikan tetesan; kerah tetesan untuk botol anggur;
keramik untuk keperluan rumah tangga; keranjang bambu untuk keperluan rumah tangga; 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 kawat untuk
memanggang; keranjang piknik yang dipasang, termasuk piring; keranjang roti rumah tangga; keranjang roti untuk keperluan
rumah tangga; keranjang untuk keperluan rumah tangga; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, bukan dari logam;
keranjang untuk penggunaan rumah tangga, bukan dari logam mulia; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, dari logam;
keranjang untuk penggunaan rumah tangga, dari logam mulia; keranjang, untuk penggunaan rumah tangga, dari papier
mâché; kerupuk kepiting; kios jari gigi; kios jari untuk perawatan gigi atau mulut; kisi-kisi non-listrik [peralatan memasak];
kontainer rumah tangga; kotak kaca dekoratif; kotak kotoran kucing; kotak kue plastik untuk keperluan rumah tangga; kotak
permen dari logam mulia; kotak permen, bukan dari logam mulia; kotak resep [wadah rumah tangga]; kotak sampah untuk
hewan peliharaan rumah tangga; kotak uang dari logam; kotak uang, bukan dari logam; kotak uang, bukan dari logam mulia;
kotak untuk mengeluarkan handuk kertas, untuk keperluan rumah tangga; kristal [gelas]; kuali; kuas untuk digunakan dalam
pewarnaan rambut; kubah keju; kubah kue; kubah makanan; kubah penutup makanan terisolasi; kudeta [mangkuk]; kue topen
dari tembikar; kue toppers dari cina; kue toppers kristal; kyusu [teko gaya Jepang]; kyusu [teko gaya Jepang] dari logam mulia;
labu terisolasi untuk keperluan rumah tangga; lantai vas dari tanah liat; lap bulu; lap debu; lap pembersih; lap pembersih dari
bahan tekstil; lap pembersih untuk peralatan makan; lap pembersih untuk sekali pakai; lap sintetis chamois; layanan [piring]
dari logam mulia; layanan [piring], bukan dari logam mulia; layanan kopi [peralatan makan]; layanan kopi dari logam mulia;
lembar kue; lengan isolasi untuk memegang botol; lengan isolasi untuk memegang gelas minuman; lengan isolasi untuk
memegang kaleng minuman; lengan pengupas bawang putih non-listrik; limbah kapas untuk dibersihkan; liner disesuaikan
untuk kotak kotoran hewan peliharaan; mandi gigitiruan; mangkok kertas untuk memanggang; mangkuk bunga; mangkuk
bunga, bukan dari logam mulia; mangkuk jari; mangkuk keramik; mangkuk kompos; mangkuk sekali pakai; manik-manik
penggiling keramik untuk digunakan dalam penggilingan basah; mashers makanan; meja putar untuk menghidangkan
makanan; membersihkan kapas; membersihkan spons; membersihkan swab untuk keperluan rumah tangga; memeras botol;
memeras botol, kosongkan; menggosok spons; menuang dan menuangkan semburan untuk keperluan rumah tangga;
menuangkan cerat untuk keperluan rumah tangga; mesin mie, dioperasikan dengan tangan; mesin pemotong daging, untuk
keperluan rumah tangga, non-listrik; minum coaster, bukan dari kertas atau tekstil; minum coaster, selain dari kertas atau
tekstil; minum gelas dari logam mulia; minum gelas, bukan dari logam mulia; minum palung; minum palung untuk babi; minum
palung untuk hewan; minum palung untuk ternak; minum stein; mixer dapur, non-listrik; mixer makanan, non-listrik; mixer
makanan, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; model [ornamen] terbuat dari china; model [ornamen] terbuat dari kaca;
model [ornamen] terbuat dari keramik; model [ornamen] terbuat dari porselen; model [ornamen] terbuat dari tembikar; model
kendaraan [ornamen] terbuat dari china; model kendaraan [ornamen] terbuat dari kaca; model kendaraan [ornamen] terbuat
dari keramik; model kendaraan [ornamen] terbuat dari tembikar; model kendaraan [ornamen] terbuat dari terra-cotta; model
mobil [ornamen] terbuat dari china; model mobil [ornamen] terbuat dari kaca; model mobil [ornamen] terbuat dari keramik;
model mobil [ornamen] terbuat dari porselen; model mobil [ornamen] terbuat dari tembikar; model pesawat terbang [ornamen]
terbuat dari china; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari kaca; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari
keramik; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari porselen; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari tembikar;
model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari terra-cotta; mortir dan alu kayu; mortir kayu untuk penggunaan dapur; mortir
untuk penggunaan dapur; mosaik kaca dan ubin keramik, bukan untuk bangunan; mosaik kaca, bukan untuk bangunan;
mozaik dari ubin gelas dan keramik, bukan untuk konstruksi; mug cina; mug dari logam mulia; mug keramik; mug perjalanan
kopi; mug perjalanan terisolasi; mug terisolasi; mug, bukan dari logam mulia; mural mosaik kaca; nampan biodegradable untuk
keperluan rumah tangga; nampan budidaya bunga dan tanaman; nampan remah; nampan saji sekali pakai untuk keperluan
rumah tangga; nozel untuk kaleng penyiraman; nozel untuk menyiram selang; ornamen [patung] terbuat dari keramik;
ornamen [patung] terbuat dari porselen; ornamen berbentuk miniatur yang terbuat dari keramik; ornamen berbentuk miniatur
yang terbuat dari porselen; ornamen cina; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari kaca; ornamen dalam bentuk mini
yang terbuat dari terakota; ornamen keramik; ornamen kristal; ornamen yang terbuat dari cina; ornamen yang terbuat dari
keramik; ornamen yang terbuat dari kristal; ornamen yang terbuat dari porselen; ornamen yang terbuat dari tembikar; ornamen
yang terbuat dari terra-cotta; paket hidrasi yang terdiri dari reservoir fluida dan tabung pengiriman; pala pala; panci; panci dan
wajan masak, non-listrik; panci masak; panci masak, fondue set, peralatan pemanggang dan ceret non-listrik; panci masak,
non-listrik; panci mentega; panci muffin; panci pancake; papan keju; papan setrika; parut keju; parut keju untuk keperluan
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rumah tangga; pas liner untuk ember es; pasak pakaian; patung Cina; patung cina; patung hias yang terbuat dari porselen;
patung keramik; patung kristal; patung kristal, porselen, keramik, terra cotta, gerabah, gelas atau porselen; patung porselen,
keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca; patung religi dari porselen, keramik, gerabah atau gelas; patung terra-cotta; patungpatung keramik; patung-patung kristal; patung-patung porselen, terakota atau kaca; pegangan lengan isolasi untuk botol;
pemanas untuk botol susu, bukan listrik; pembersih interdental; pembuat es krim, selain pendingin sendiri; pembuat makanan;
pembuat pasta non-listrik untuk keperluan rumah tangga; pembuka anggur; pembuka botol; pembuka botol, listrik; pembuka
botol, listrik dan non-listrik; pembuka botol, non-listrik; pemburu ikan; pemecah kacang; pemecah kacang dari logam mulia;
pemecah kacang, bukan dari logam mulia; pemegang botol ritsleting neoprene; pemegang bunga; pemegang gelas sikat gigi;
pemegang jagung; pemegang meja untuk handuk kertas; pemegang sedotan; pemegang serbet dari logam mulia; pemegang
serbet, bukan dari logam mulia; pemegang spons; pemegang tusuk gigi, bukan dari logam mulia; pemegang untuk kantong
plastik, untuk keperluan rumah tangga; pemegang untuk setrika rumah tangga; pemeras jeruk; pemeras jus; pemeras jus, nonlistrik; pemeras lemon; pemeras pel; pemisah kaki busa untuk digunakan dalam pedikur; pemisah telur, non-listrik, untuk
keperluan rumah tangga; pemotong cookie [biskuit]; pemotong fondant; pemukul lalat; pencakar gatal; pencakar untuk
keperluan rumah tangga; pendingin [ember es]; pendingin anggur, non-listrik; pendingin kaviar [piring]; penekan cookie;
pengaduk koktail; pengaduk kopi; pengaduk plastik sekali pakai untuk minuman; pengayak [peralatan rumah tangga];
pengayak tepung; pengepres buah, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; penggiling kopi, non-listrik; penggiling
makanan, dioperasikan dengan tangan; penggiling untuk keperluan rumah tangga, dioperasikan dengan tangan; penggiling,
non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; penggorengan dalam, non-listrik; penghancur es, non-listrik; penghancur untuk
penggunaan dapur, non-listrik; penghancur, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; penghilang serat non-listrik; pengisi
daya [alat makan]; pengocok karpet [instrumen tangan]; pengocok karpet menjadi instrumen tangan; pengocok karpet, bukan
mesin; pengocok koktail; pengumpan hewan non-mekanis; penjepit es; penutup hidangan; penutup jari untuk membersihkan
rongga mulut, langit-langit mulut, gigi atau protesa gigi; penutup keju-piring; penutup papan setrika, berbentuk; penutup piring
mentega; penutup wadah tempat sampah; penutup, bukan dari kertas, untuk pot bunga; penutupan untuk tutup pot;
penyangga botol; penyapu karpet; penyapu karpet, non-listrik; penyapu remah; penyapu untuk keperluan rumah tangga;
penyaring kopi, bukan dari kertas, menjadi bagian dari pembuat kopi non-listrik; penyaring kopi, non-listrik; penyortir binatu
untuk keperluan rumah tangga; peralatan dan barang-barang berongga non logam, termasuk botol air, ketel non elektrik,
peralatan pembawa air untuk berkemah dan piknik serta nampan piknik dari logam; peralatan dan mesin pemoles, untuk
keperluan rumah tangga, non-listrik; peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur; peralatan dan wadah untuk keperluan
rumah tangga dan dapur; peralatan dapur; peralatan dapur, bukan dari logam mulia; peralatan kosmetik; peralatan kosmetik
dan toilet; peralatan makan; peralatan makan keramik; peralatan makan untuk di meja, peralatan masak dan wadah; peralatan
masak [panci dan wajan]; peralatan masak dan peralatan makan, kecuali garpu, pisau, dan sendok; peralatan masak untuk
digunakan dalam oven microwave; peralatan memasak, non-listrik; peralatan rumah tangga; peralatan rumah tangga dan
dapur; peralatan rumah tangga dari logam mulia; peralatan rumah tangga, bukan dari logam mulia; peralatan untuk keperluan
rumah tangga; perangkap serangga; perangkap tikus; perangkat pembersih wajah kosmetik; perangko kue; peredam asap
untuk keperluan rumah tangga; perkakas dan wadah dan dispenser untuk rumah tangga, dapur, kosmetik atau wewangian
(bukan dari logam mulia atau dilapisi dengannya); 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); perkakas-perkakas kecil dan wadahwadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan dari sepuhan logam
mulia); perkolator kopi, non-listrik; piala; piala logam mulia; piala, bukan dari logam mulia; pick gigi untuk penggunaan pribadi;
pilihan koktail; pipet pencicip anggur; piring; piring berbasis bubur kertas biodegradable; piring biodegradable; piring dari
bahan organik (pelepah pinang); piring dari logam mulia; piring dekoratif; piring hidangan untuk penyajian; piring kaca; piring
kaca [bahan baku]; piring kaca berpola, bukan untuk bangunan; piring keramik [peralatan makan]; piring keramik untuk
memanggang; piring kertas; piring kompos; piring kue; piring lilin pilar; piring makan hewan peliharaan; piring makanan
penutup; piring meja; piring meja dari logam mulia; piring meja kertas; piring meja sekali pakai; piring meja, bukan dari logam
mulia; piring memanggang; piring mentega; piring peringatan; piring plastik; piring sabun; piring sabun yang terpasang di
dinding; piring saji; piring tahan microwave; piring tahan oven; piring teh; piring untuk digunakan dalam oven microwave; piring
untuk hidangan; piring untuk hors d'oeuvres; piring untuk mencegah susu mendidih; piring untuk minyak aromatik yang
menyebar; piring untuk pot bunga; piring yang aman untuk dicuci; piring, bukan dari logam mulia; piring, mangkuk dan gelas
berbasis pulp yang dapat terurai secara hayati; piring-piring melayani berjenjang; piring-piring saji dari logam mulia; piringpiring saji, bukan dari logam mulia; pispot; pompa vakum untuk botol anggur; porselen-porselen dan barang-barang tembikar;
pot bunga; pot bunga porselen; pot fondue, non-listrik; pot keramik; pot memasak couscous, non-listrik; pot moka, non-listrik;
pot mustard; pot tanaman hidroponik untuk berkebun di rumah; prisma kristal dekoratif; rak pendingin untuk barang yang
dipanggang; rak pengeringan baju; rak pengeringan piring; sabut gosok untuk keperluan rumah tangga; salib dari porselen,
keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca, selain perhiasan; sapu dalam ruangan; saringan [peralatan rumah tangga]; saringan
anggur; saringan untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan cuci mobil; sarung tangan grooming kucing; sarung tangan
karet sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan karet untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan lateks
untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan nitril sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan nitril untuk
keperluan rumah tangga; sarung tangan pencuci piring; sarung tangan perawatan anjing; sarung tangan perawatan kuda;
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; sconce dinding non-listrik
[tempat lilin]; sedotan untuk minum; selai mentega; sendok batubara untuk keperluan rumah tangga; sendok beras untuk
keperluan rumah tangga; sendok biji-bijian untuk keperluan rumah tangga; sendok gula untuk keperluan rumah tangga;
sendok ikan untuk keperluan rumah tangga; sendok kayu [peralatan dapur]; sendok kopi untuk keperluan rumah tangga;
sendok makanan anjing untuk keperluan rumah tangga; sendok pencampur [peralatan dapur]; sendok pupuk untuk keperluan
rumah tangga; sendok saji sekali pakai; sendok tepung untuk keperluan rumah tangga; sendok untuk keperluan rumah tangga;
sendok untuk menyajikan anggur; sendok untuk pembuangan limbah hewan peliharaan untuk keperluan rumah tangga; serbet
untuk mencuci piring; seruling sampanye; server kopi, non-listrik; server kopi, non-listrik, bukan dari logam mulia; server kopi,
non-listrik, dari logam mulia; server kue; servingware [piring] untuk menyajikan makanan; set demitasse terdiri dari cangkir dan
piring; set krim dan gula; set minyak dan cuka yang kejam, kosong; set panci masak; set wadah bulat atau silinder; sikat botol;
sikat gigi; sikat gigi elektrik; sikat gigi untuk anak-anak; sikat gigi untuk bayi; sikat gigi untuk hewan; sikat gigi, listrik atau nonlistrik; sikat gigi, non-listrik; sikat gigitiruan; sikat jamur; sikat kaca lampu; sikat kawat, kecuali bagian mesin; sikat kuda kawat;
sikat kuku; sikat lantai; sikat pencuci piring; sikat perapian; sikat piring bisbol; sikat rambut udara panas; sikat remah; sikat
untuk digunakan pada kulit pohon; sikat untuk hewan peliharaan; sikat untuk hewan peliharaan
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rumah tangga; sikat untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk membersihkan untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk
pipa; sikat untuk waxing ski dan papan seluncur; sinder cinder [peralatan rumah tangga]; singkatan dari piring; singkatan
kejam dari logam mulia, untuk minyak atau cuka; sisa wol untuk membersihkan; sisir; sisir bergigi besar untuk rambut; sisir
dan spons; sisir kuda; sisir kumis; sisir non-listrik; sisir untuk hewan; sisir untuk hewan peliharaan; spatula kosmetik; spon
mandi; spons abrasif untuk menggosok kulit; spons dapur; spons jala terbuat dari nilon untuk membersihkan tubuh; spons jala
untuk menggosok tubuh; spons kosmetik; spons laut alami; spons loofah; spons lulur; spons make-up; spons mandi; spons
mikrodermabrasi untuk penggunaan kosmetik; spons pel; spons pembersih wajah; spons pijat; spons toilet; spons tubuh;
spons untuk memakai bedak; spons untuk menerapkan atau menghapus make-up; spons untuk menerapkan make-up; spons
untuk menghapus make-up; spons untuk pembersih dan rumah tangga; spons wajah untuk merias wajah; stoples bola kapas;
stoples dan piring untuk lilin; stoples kue; stoples lilin [pemegang]; stoples terisolasi; sumbat botol kaca; sumbat botol vakum
khusus disesuaikan untuk digunakan dengan botol anggur; sumbat gelas; tabung gelas untuk keperluan rumah tangga; tabung
gelas untuk menyimpan rempah-rempah; tag decanter; talenan; talenan dari balok kayu [peralatan]; talenan dari kayu; talenan
untuk dapur; tandu pakaian; tas dekorasi manisan [tas kue]; tas isotermik; tas kain tipis untuk digunakan dalam memasak; tas
makan siang terisolasi; tas makan siang terisolasi dari tekstil; tas terisolasi untuk makanan atau minuman, untuk keperluan
rumah tangga; tas toilet terpasang; tatakan gelas anggur dari logam; tatakan gelas anggur dari logam biasa; tatakan gelas
anggur dari logam mulia; tatakan gelas anggur dari plastik tidak menjadi pengganti tekstil; tatakan gelas dari bambu; tatakan
gelas dari keramik; tatakan gelas dari logam; tatakan gelas karet; tatakan gelas, bukan dari kertas atau tekstil; teko kopi, nonlistrik; teko kopi, non-listrik, bukan dari logam mulia; teko kopi, non-listrik, dari logam mulia; teko non-listrik; telur sarang,
buatan; tempat cuci untuk keperluan rumah tangga; tempat gelas; tempat kotak jus; tempat kue; tempat lilin, bukan listrik,
bukan dari logam mulia; tempat lilin, bukan listrik, dari logam mulia; tempat sampah daur ulang, bukan dari logam, untuk
keperluan rumah tangga; tempat sampah untuk keperluan rumah tangga; tempat telur plastik untuk keperluan rumah tangga;
terakota (campuran tanah liat dan pasir) atau gelas; terarium dalam ruangan [vivarium]; terarium dalam ruangan untuk hewan
atau serangga; terarium dalam ruangan untuk serangga; termos *; termos minum; termos minum untuk orang yang
melakukan perjalanan; termos terisolasi termal untuk keperluan rumah tangga; termos, bukan dari logam mulia; terraria dalam
ruangan; tetesan kopi non-listrik untuk menyeduh kopi; tikar plastik untuk gelas minum, bukan pengganti tekstil; tikar untuk
digunakan dalam mengeringkan dan mengeringkan peralatan masak dan gelas; tips dan tabung dekorasi kue; tiriskan botol
susu; tokkuri [botol melayani sake]; tongkat gigi untuk penggunaan pribadi; tongkat koktail; toples penyimpanan makanan;
toples plastik untuk keperluan rumah tangga; toples untuk selai dan jeli; tusuk gigi rasa; tusuk sate masak, bukan dari logam;
tusuk sate memasak; tusuk sate memasak dari logam; tutup plastik untuk pot tanaman; tutup sekali pakai untuk wadah rumah
tangga; tutup terisolasi untuk piring dan piring; tutup wadah dibuat untuk keperluan rumah tangga atau dapur; ubin keramik
dekoratif, tidak untuk digunakan sebagai bahan bangunan; ubin seni mosaik yang terbuat dari kaca dan keramik, bukan untuk
bangunan; ujung jari untuk perawatan gigi atau mulut; vas bunga; vas bunga dari logam mulia; vas bunga, bukan dari logam
mulia; vas keramik; vas lantai; vivarium dalam ruangan; vivarium semut dalam ruangan; wadah berisolasi panas untuk
keperluan rumah tangga; wadah dapur dari logam mulia; wadah dapur untuk nasi; wadah dapur untuk pasta; wadah dapur,
bukan dari logam mulia; wadah dari logam mulia untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah kaca rumah tangga;
wadah kompos untuk keperluan rumah tangga; wadah lotion, kosong, untuk keperluan rumah tangga; wadah makanan dari
foil; wadah makanan untuk burung; wadah makanan untuk hewan peliharaan; wadah minuman berinsulasi dengan chip cerdas
bawaan untuk pembayaran tanpa kontak; wadah minuman terisolasi dengan chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa
uang tunai; wadah penanam hidroponik untuk keperluan rumah tangga; wadah penyimpanan rumah tangga plastik untuk
sereal; wadah penyimpanan untuk rumah tangga dari plastik; wadah peralatan dapur; wadah plastik portabel untuk keperluan
rumah tangga dan dapur; wadah plastik rumah tangga untuk menyimpan produk-produk kesehatan wanita; wadah plastik
untuk keperluan rumah tangga; wadah rumah tangga dari logam mulia; wadah rumah tangga portabel serba guna; wadah
rumah tangga untuk makanan; wadah rumah tangga untuk menyimpan makanan hewan; wadah rumah tangga yang bisa
dikunci, bukan dari logam, untuk makanan; wadah rumah tangga, bukan dari logam mulia; wadah sikat gigi; wadah sisir;
wadah terisolasi untuk kaleng minuman, untuk keperluan rumah tangga; wadah terisolasi untuk makanan atau minuman, untuk
keperluan rumah tangga; wadah untuk es, untuk keperluan rumah tangga; wadah untuk keperluan rumah tangga; wadah untuk
keperluan rumah tangga atau dapur; wadah untuk rumah tangga dan dapur; wadah, bukan dari logam mulia, untuk keperluan
rumah tangga atau dapur; wajan; wajan non-listrik; waterer hewan peliharaan non-mekanis dalam sifat dispenser air dan
cairan portabel untuk hewan peliharaan; whisks, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; yunomi [Cangkir teh gaya Jepang];
zen [nampan atau dudukan makan pribadi bergaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022070700
: 14/09/2022 13:04:59
:
: PUTRI HANDAYANI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM. BUMI CITRA KENCANA BLOK A3/9 RT. 02 RW. 07 KEL. KENCANA KEC.
TANAH SAREAL, Kota Bogor, Jawa Barat, 16167
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, OREN DAN MERAH
: 29
: ===Ayam olahan ; Susu UHT; daging olahan; minuman susu dengan rasa kopi; sari buah untuk memasak; susu; susu kedelai;
susu segar===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022070701
: 14/09/2022 13:09:14
:
: SUTRISTO, YUNAN RHEDIAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Daan Mogot Baru Jl. Ubud I Blok JR/1 Rt.006/017 Kel. Kalideres, Kec. Kalideres
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Toba Wine Coffee + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Merah, Abu-abu, Krem, Kuning, Biru, Hijau, Hitam dan Putih.
: 33
: ===Absinthe (minuman beralkohol); Aquavit (sejenis arak yang disuling khas Skandinavia); Arak yang disuling; Aroma essens
alkohol; Beram; Bitters (minuman keras) sebagai perangsang nafsu makan; Brendi (minuman beralkohol); Brendi untuk
memasak; Campuran eggnog (minuman susu telur) beralkohol; Cognac (sejenis arak yang disuling); Cuka Apel; Curacao
(minuman keras); Fruit-Wine (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 arak (portable);
Minuman arak Cina berbahan dasar sorgum; Minuman arak anggur dilindungi oleh sebutan asal "Armagnac"; Minuman arak
anggur yang dilindungi oleh sebutan asal "Cognac"; Minuman arak dari buah-buahan; Minuman arak dilindungi oleh sebutan
asal "Tequila" diresapi dengan vitamin; Minuman arak sari apel yang dilindungi oleh daerah asal "Calvados"; Minuman
beralkohol berbahan dasar tea; Minuman beralkohol dari ekstrak buah-buahan; Minuman beralkohol perangsang nafsu
makan; Minuman beralkohol sebagai perangsang nafsu makan, dengan bahan dasar minuman keras beralkohol; Minuman
brendi (dari buah); Minuman keras Jepang dengan kandungan ekstrak mamushi-snake; Minuman keras Jepang dengan
kandungan ekstrak prem Asia; Minuman keras Jepang dengan kandungan ekstrak ramuan (tumbuhan); Minuman keras
Jepang dengan kandungan pinus; Minuman keras berbahan dasar kopi; Minuman keras berbahan dasar wiski khas Scotch;
Minuman keras daiquiris beku; Minuman keras wiski dengan tambahan rasa; Perry (minuman bralkohol); 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); Saguer; Sambuca
(minuman beralkohol); Scotch (minuman beralkohol khas Skotlandia); Sediaan koktail wine (minuman anggur beralkohol);
Sediaan untuk membuat minuman beralkohol; Sherry (minuman beralkohol khas Spanyol); Tequila; Vermouth (sejenis wine);
Vodka; Whisky khas Kanada; Wine (Minuman anggur) rendah alkohol; Wine (minuamn anggur beralkohol sebagai pembuka
sebelum makan untuk merangszng nafsu makan); 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 anggur manis Jepang beralkohol
yang mengandung ekstrak ginseng dan kulit cinchona; Wine (minuman beralkohol dari buah-buahan); Wine-mulled (minuman
anggur beralkohol); Wiski (single grain whisky) khas Skotlandia; Wiski (single malt whisky); Wiski (single malt whisky) khas
Skotlandia; Wiski Irlandia; Wiski khas Amerika; absinthe koktail (minuman beralkohol dengan perisa adas); adas manis
[minuman keras]; aguardiente [arak tebu]; 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); alkohol (minuman) beras; amaro [minuman keras herbal]; amontillado (sejenis wine
(minuman anggur beralkohol)); anisette [minuman keras]; armagnac (minuman sejenis brandy khas Perancis); arrack [arak];
awamori [arak beras suling]; bahan pengganti sake; baijiu [Minuman beralkohol suling Cina]; basi [minuman beralkohol yang
difermentasi]; bitters (minuman keras); bokbunjaju [minuman anggur beralkohol raspberry hitam]; bourbon (minuman
berlakohol); brendi (minuman keras) ceri; cachaça (minuman arak khas Portugis); cachaça [minuman beralkohol yang
disuling]; calvados (minuman sejenis brandi dari buah apel atau pear); campuran Wiski (minuman beralkohol); campuran
daiquiri (koktail) beralkohol; campuran koktail (minuman beralkohol); campuran margarita (koktail) beralkohol; campuran mojito
(koktail) 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];
champagne (minuman keras); champagne (minuman keras) cocktails; cordial (minuman keras khas Amerika Utara); cordials
[minuman beralkohol]; cream liqueurs (minuman keras dengan kandungan krim susu); crème liqueurs (minuman keras dengan
penambahan gula); daiquiris (minuman sejenis koktail dengan kandungan rum); dessert wines (minuman beralkohol); digester
[minuman keras dan arak]; eggnog (minuman susu telur) beralkohol; ekstrak alkohol; ekstrak minuman beralkohol; gaolian-jiou
[arak Cina berbasis sorgum]; gin (minuman beralkohol); grape wine (minuman beralkohol dari buah anggur); grappa (minuman
beralkohol); hard cider (arak apel dengan kandungan alkohol dari buah apelnya); koktail (minuman anggur beralkohol) putih;
koktail (minuman beralkohol) dalam bentuk gelatin dingin; koktail (minuman beralkohol) dalam bentuk gelatin yang tidak
dingin; koktail *; koktail Wine (minuman anggur beralkohol) bersoda; koktail Wine (minuman anggur beralkohol) merah; koktail
beralkohol yang mengandung susu; koktail brendi (minuman beralkohol); koktail dengan kandungan Gin (minuman
beralkohol); koktail rum (minuman beralkohol); koktail tequila; koktail vodka; koktail wiski; laojiou [Minuman keras Cina];
limoncello [lemon liqueur]; liqueurs (minuman beralkohol); liquors [minuman beralkohol]; makgeolli [anggur beras tradisional
Korea]; margarita (minuman beralkohol); mead [hidromel]; mezcal (minuman beralkohol); minuman arak dilindungi oleh
sebutan asal "Mezcal"; minuman arak dilindungi oleh sebutan asal "Tequila"; 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
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beralkohol dengan rasa teh; 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 kopi
beralkohol; 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 (herbal); minuman keras [suling]; minuman keras beraroma [minuman beralkohol];
minuman keras berasa peppermint; minuman keras berbahan dasar wiski; minuman keras blackcurrant; minuman keras dan
minuman keras; minuman keras dari buah-buahan; minuman keras dengan kandungan cokelat; minuman keras dengan
kandungan kopi; minuman keras dengan kandungan krim; minuman keras yang beraroma ekstrak pinus; minuman keras yang
beraroma ekstrak prem Jepang; minuman keras yang mengandung ekstrak mamushi-snake; minuman keras yang
mengandung ekstrak ramuan (tumbuhan); minuman keras, arak, dan minuman beralkohol; minuman koktail buah beralkohol;
minuman malt beralkohol dengan aroma, kecuali bir; minuman yang disuling; 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); rum jus tebu; rye whisky (Minuman beralkohol); sake
(minuman beralkohol); sangria (minuman beralkohol); sari apel beralkohol; schnapps (minuman beralkohol); sediaan koktail
beralkohol; sediaan koktail terutama terdiri dari arak suling dan termasuk bir; shirozake [minuman keras campuran beras
Jepang]; shochu [minuman arak suling khas Jepang]; shochu [minuman arak]; soju [minuman arak suling khas Korea]; spirit
[minuman arak]; tequila dengan kandungan vitamin; wiski; wiski (minuman anggur beralkohol) malt; wiski (minuman
beralkohol) bourbon; wujiapie-jiou [Minuman keras Cina]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022070702
: 14/09/2022 13:13:44
:
: SRI ALUN WULANDARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SEI SAHANG GG. SEI SAHANG II NO. 75, RT/RW. 047/014, KEL. LOROK
PAKJO, KEC. ILIR BARAT I, Kota Palembang, Sumatera Selatan
: 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 dan Lukisan
: SKINKAY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih; merah muda
: 3
:
===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Aromatik diffuser; Balsem kecantikan; Bedak muka putih untuk keperluan
kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum; Cairan untuk rambut (kosmetik); Eyeliner; Gel jerawat
(kosmetik); Hyaluronic serum; Kapas wajah untuk kosmetik; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Creambody 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; Lipstik berbentuk
pasta; Lipstik cair; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion pelembab
(kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Lotion perawatan
kulit dan preparat anti penuaan; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Parfum
laundry; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan;
Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Perawatan anti-penuaan; Perona Pipi; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip;
Pewangi badan (kosmetik); Pewangi pakaian; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk perawatan
kecantikan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih
kulit, krim kulit; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sabun anti keringat; Sabun cair wajah; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa
obat; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga (cucian); Sediaan kosmetik untuk
kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan
binatu; 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-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari
non-medis; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Senyawa wewangian; Serum Kulit Dengan
Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan 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; Spray wajah
(kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tissue wangi basah; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin C serum; air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; anti keringat;
anti keringat (pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan
pribadi; aroma diffuser buluh udara; bahan parfum dan perasa/aroma; batang kondisioner rambut padat; bedak wajah
kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk pasta gigi; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk-bubuk untuk tubuh,
wajah, kosmetik dan mandi; cat kuku; colognes, parfum dan kosmetik; concealer wajah; dasar untuk parfum bunga; deodoran
dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian];
deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak
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untuk penggunaan pribadi; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; diamantine [abrasif]; eau de parfum; ekstrak aromatik;
ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; esens pemutih; formula anti-kerut;
garam pemutih; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; ionone [wewangian]; kapas kecantikan; 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; kondisioner rambut;
kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat
dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; krim anti penuaan; krim anti-bintik;
krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim
kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit wajah; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi,
krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim wangi untuk keperluan kosmetik; kunko [fumigasi dupa untuk kamar
wewangian]; lembar pengering antistatik; lilin untuk keperluan kecantikan; lipstik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu
matahari kosmetik; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim
untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion aromaterapi; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan;
lotion kecantikan; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya dan krim
perawatan matahari; lotion tubuh beraroma; lotion wangi [sediaan toilet]; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker
kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker
kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik;
masker pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit wajah; mint untuk wewangian; minyak aromaterapi; minyak kasturi
[wewangian]; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak peppermint [wewangian]; minyak
untuk parfum dan aroma; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; obat kumur
anti rongga, bukan untuk keperluan medis; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik
kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; parfum air wangi; parfum dan air toilet; pasta wangi untuk keperluan kosmetik;
pelembab anti-penuaan; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak
mengandung obat; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemutih cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih kuku;
pemutih selakangan; pensil eyeliner; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); pewangi bantal beraroma dengan cara
disemprot; pewangi rambut; potpourris [wewangian]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan 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 pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih
(kosmetik); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan;
produk wewangian yaitu kolonye; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; sabun
antiperspirant; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun wangi; sampo dan
kondisioner rambut; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk tubuh; sediaan anti
keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan kosmetik
anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan
tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan selsel kulit mati diwajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan;
sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit
anti-penuaan; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan
kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan,
pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan-sediaan
aroma wangi ruangan; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan antistatik untuk pakaian; 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; soda pemutih; strip pemutih, pasta gigi; sumbu diresapi dengan
wewangian untuk kamar wewangian; susu kecantikan; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih wajah; tisu
diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk
penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; vanillin sintetis
[wewangian]; wewangian alami; 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

: DID2022070703
: 14/09/2022 13:13:54
:
: IPPHO DEWATA SANTOSA

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
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

Halaman 271 dari 696

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: BELGIE PRO DAN LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, putih
: 3
: ===Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit;
Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan
kecantikan non-obat; 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 untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan
dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Susu untuk perawatan kulit; esens perawatan kulit nonmedis; gel-gel perawatan kulit; kosmetik; kosmetik perawatan kulit; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial
packs); minyak-minyak perawatan kulit; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; sediaan dan bahan non-obat untuk
perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan
perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit
yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak
mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan untuk perawatan kulit kepala
dan rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022070705
: 14/09/2022 13:18:46
:
: YULI FITRI YANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SAMBIREJO, RT/RW 003/003, SAMBIREJO, GABUS, PATI, JAWA TENGAH,
Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 59173
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SHUKA SHUKI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, OREN, PUTIH, HITAM
: 29
: ===bakso sosis sapi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022070706
: 14/09/2022 13:29:11
:
: Jumi'ati

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dsn. Suco RT.03 RW.18 Kel. Pasrujambe Kec. Pasrujambe, Kabupaten Lumajang,
Jawa Timur, 67361
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Pawon Sawal + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Kuning, Hijau, Coklat
: 29
: ===Ayam goreng Bumbu Lengkuas; Sate Ayam; ayam goreng; ayam goreng rempah; jagung manis, diolah; kacang campuran
berbumbu; keripik pisang; keripik tempe; stroberi, beku; tempe===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022070707
: 14/09/2022 13:29:23
:
: ayuningtyas utami

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. jangli krajan 215 RT 002 RW 003, Kota Semarang, Jawa Tengah
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

740

540 Etiket

Halaman 272 dari 696

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Ayuko
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: gold
: 44
: ===Klinik kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1F, 29-3, DOKSEODANG-RO 14-GIL, YONGSAN-GU, SEOUL
: 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
: JACKSON BLVD + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 43
: ===Kantin; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja
waralaba; Pemesanan meja restoran secara online; Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering;
layanan bar; layanan informasi restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang;
layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan restoran Italia; layanan restoran swalayan; penyediaan makanan
dan minuman; restoran pizza; tempat pizza===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022070708
: 14/09/2022 13:29:53
:
: LWG INC.

: DID2022070709
: 14/09/2022 13:30:00
:
: Sherly Suryani Hadisuryo

540 Etiket

540 Etiket

: Dusun Ngemplak RT. 001 RW. 001,
Tanjungarum, Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur, Jawa Timur
: 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
: VOMILEX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 2
: ===Cat; cat air; cat besi; cat kayu; cat minyak; cat minyak untuk seniman; cat pelapis anti bocor; cat tahan air; cat tembok; cat
untuk seniman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022070710
: 14/09/2022 13:31:09
:
: PT DEXA MEDICA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jend. Bambang Utoyo 138, Kota Palembang, Sumatera Selatan
: 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
: BURAMOL
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 5
: ===obat-obatan; sediaan farmasi===

540 Etiket

Halaman 273 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022070711
: 14/09/2022 13:31:13
:
: PT. SURYA ESA PERKASA Tbk.

540 Etiket

: DBS Bank Tower Lt. 18, Ciputra World, Jl. Prof. DR. Satrio No. Kav. 3-5, Jakarta
Selatan 12940, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940
: Yosephine Kartini Natawiria S.H., M.H.
: Epicentrum Walk Office Suite A529, Lt. 5, Jl. HR. Rasuna Said, Kel. Karet
Kuningan, Kec. Setia Budi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EPIC (Excellence, Perseverance, Integrity, Care) + Logo
: Excellence, Perseverance, Integrity, Care artinya Keunggulan, Kegigihan, Integritas, Kepedulian

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Magenta dan Hitam
: 9
: ===Dinding sentuh digital; Kartu identitas biometrik; Kartu identitas magnetik; Papan tulis interaktif digital; Perangkat
komunikasi visual digital; Platform digital; Slide fotografi; alat untuk menghasilkan gambar virtual; arsip digital (dapat diunduh);
display elektronik yang dinamis (digital signage); kartu identitas yang disandikan; kartu identitas, disandikan; kartu identitas,
magnet; lanyard untuk memegang kartu identitas magnetik; lanyard untuk memegang kartu identitas yang disandikan; panel
tampilan papan informasi digital; papan grafis; penyelenggara digital; perangkat lunak komputer untuk menambah kemampuan
audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis, gambar diam dan gambar bergerak; perangkat
lunak pengolah data untuk representasi grafik; template yang dapat diunduh untuk mendesain presentasi audiovisual===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022070712
: 14/09/2022 13:33:28
:
: ALDO MASSALI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PULO MAS TIMUR I B NO. 8 RT 03 RW 14, KAYU PUTIH, PULO GADUNG,
JAKARTA TIMUR, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13210
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Talenesia
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Hijau
: 35, 41, 42
: ===Jasa Penyediaan tenaga kerja; Keagenan tenaga kerja; Konsultasi manajemen bisnis perusahaan dan personalia;
Konsultasi manajemen personalia; Konsultasi manajemen personalia dan ketenagakerjaan; Menyediakan jasa penempatan
kerja online yaitu mencocokkan resume dan calon pemberi kerja melalui jaringan komputer global; Penempatan tenaga kerja;
jasa agen tenaga kerja dan pekerjaan; jasa konsultasi manajemen; konsultasi manajemen personalia; konsultasi penempatan
kerja; konsultasi perekrutan tenaga kerja; layanan agen tenaga kerja; layanan agen tenaga kerja sementara; 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 penempatan kerja; layanan
perekrutan tenaga kerja; layanan perencanaan karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; organisasi bisnis dan konsultasi
manajemen di bidang manajemen personalia; penempatan kerja; penempatan kerja dan personel; perekrutan tenaga kerja;
pertukaran tenaga kerja===
===Jasa Pendidikan; Jasa pelatihan secara online; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan
tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistemsistem 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.; 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; Pendidikan
menyelam; Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan,
pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis
yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan;
melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur

740

Halaman 274 dari 696

dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan
(training) atlet sepatu roda; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran
dan bisnis; 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,
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 forum pendidikan secara langsung; Jasa pendidikan dan pelatihan yaitu menyediakan seminar
dan lokakarya yang dipimpin oleh instruktur di bidang sumber daya manusia dan sumber daya manusia (HCM); Jasa
pendidikan secara online; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personil; Manajemen
layanan pendidikan; 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; Pelatihan
di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran, dan bisnis; jasa manajemen di bidang
pendidikan, yaitu, pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah
menengah dan universitas; jasa pendidikan dan pelatihan yaitu menyediakan kelas yang dipimpin oleh instruktur secara
langsung dan kelas online di bidang sumber daya manusia dan sumber daya manusia (HCM); jasa-jasa pendidikan dan
pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar pendidikan, manajemen dan
pengembangan perusahaan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personalia;
melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; menyediakan informasi dan berita
online di bidang pelatihan kerja; menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut;
menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; pelatihan di bidang
perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis; pelatihan kerja; pelatihan pra
kerja===
===Portal web dan/ atau platform digital dengan tujuan komersil; Portal web dan/ atau platform digital tanpa tujuan
komersil===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022070713
: 14/09/2022 13:34:09
:
: PT. JUN GUANG YIE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Gudang Duta Indah Karya Blok A No. 23, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11740
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, Hitam & Putih
: 9
: ===Anti gores; Breket televisi; CDRW (Compact disc - rewritable); DVD; DVD kosong; Kabel HDMI; Pengisi baterai portabel;
Pengisi daya; Peralatan sensor elektronik, kamera, dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan pengenalan gerakan
tubuh, gerakan wajah dan suara; Perangkat antar muka jaringan komputer; Perluasan dan penambahan jangkauan akses
jaringan; Power bank portabel; Splitter hdmi; USB flash drive; adaptor kartu komputer; alat penyimpanan komputer, yaitu,
perangkat keras memori komputer, drive keras untuk komputer dan drive dalam keadaan solid (SSD) untuk komputer; baterai;
baterai untuk ponsel; casing dan cover untuk smartphone; casing telepon seluler; handsfree; hard disk drive; headphone;
headset untuk digunakan dengan konsol permainan video (video game); headset untuk game realitas virtual; kabel charger;
kabel data; kabel internet; kabel komputer; monitor; monitor, layar display, display yang terpasang di kepala, serta headset
untuk digunakan dengan komputer, telepon pintar, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji
pintar, kacamata pintar, televisi, set top box dan audio serta video dan perekam; mounting bracket disesuaikan untuk monitor
komputer; panel display; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk smartphone; perangkat
pengisian daya baterai; power bank [baterai yang bisa diisi ulang); printer (mesin cetak); saklar elektronik untuk mengganti
sinyal audio dan video; sarung telepon selular; speaker===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022070714
: 14/09/2022 13:34:59
:
: Helarius Daru Indrajaya

540 Etiket

: Daleman RT. 004/RW. 000, Kelurahan Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten
Bantul, Provinsi DI Yogyakarta 55761, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, 55761

Halaman 275 dari 696

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
: Cidro Asmoro
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Cream, Hijau, Hitam, Kuning, Merah, Putih
: 41
: ===Pertunjukan film, produksi film, atau distribusi film; Produksi audio dan/atau rekaman video; Produksi dan distribusi film;
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; grup band musik; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung
oleh band-band musik; instruksi musik; jasa produksi film; jasa-jasa produksi film layar lebar; jasa-jasa produksi film televisi;
komposisi dan produksi musik untuk video dan film; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; layanan hiburan musik;
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 pendidikan dan
pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian; layanan penerbitan musik; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang
musik, video, dan film; layanan produksi video musik; layanan rekaman musik; layanan studio rekaman musik; layanan
transkripsi musik; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur dan melakukan konser
musik; organisasi dan mengatur acara musik dan acara budaya dan artistik lainnya; organisasi konser musik; pemberian
informasi mengenai penyajian film bioskop atau produksi dan distribusi film; pendidikan di bidang musik dan hiburan;
penerbitan musik secara multimedia; pengoperasian peralatan audio untuk produksi program radio; presentasi pertunjukan
langsung oleh band-band musik; presentasi teater film atau produksi dan distribusi film (movie film); produksi dan penerbitan
musik; produksi efek khusus film; produksi film; produksi film (movies) animasi; produksi film animasi; produksi film di studio;
produksi film gambar bergerak; produksi film pita video; produksi film televisi; produksi film videotape, selain film iklan;
produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, selain film iklan; produksi hiburan audio; 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
musik; produksi pertunjukan dan film; produksi pertunjukan film dan video; produksi program audio; produksi rekaman audio;
produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman audio dan video untuk resital; produksi rekaman master audio; produksi
rekaman musik; produksi studi film; rekaman audio dan produksi; rekaman audio dan produksi untuk video dan film===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022070715
: 14/09/2022 13:37:59
:
: HASSAN NUGROHO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. P.Jayakarta 141 B-28, JAKARTA PUSAT, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta
: Halim Wibisono S.E., M.M.
: Jalan Pembangunan I/27A Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIG TOP & SIMBOL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hitam, putih.
: 1
: ===Bahan kimia tambahan untuk cat dan pelapis; Bahan kimia untuk solder; Bahan-bahan kimia; Lem PVC; Lem dan perekat
untuk keperluan industri; Lem epoksi / lem besi; Lem kaca; Lem polivinil asetat / lem putih; Perekat untuk digunakan dalam
industri; Sediaan untuk memadatkan (tempering) dan mematri (solder); aditif, bahan kimia, hingga bahan bakar motor;
aluminium nitrat; bahan kimia tambahan untuk bahan bakar petrol, gasolin dan motor; bahan kimia untuk industri; bahan kimia
untuk industri cat; bahan kimia untuk mencegah pertumbuhan jamur; lem dari getah arab 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 untuk keperluan industri; lem untuk tambal ban; pengawet beton;
perekat; perekat atap; perekat plastik untuk keperluan industri; perekat plastik, selain untuk keperluan alat tulis atau keperluan
rumah tangga; perekat untuk industri konstruksi; sediaan pembakaran [bahan kimia tambahan untuk bahan bakar motor];
semen perekat; senyawa perekat untuk pipa; soda abu; tawas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022070716
: 14/09/2022 13:39:51
:
: PT DEXA MEDICA

Alamat Pemohon

: Jl. Jend. Bambang Utoyo 138, Kota Palembang, Sumatera Selatan

740

540 Etiket

Halaman 276 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 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
: DAFOXA M
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 5
: ===obat-obatan; sediaan farmasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022070717
: 14/09/2022 13:40:19
:
: ALIM INDRATNI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL MELATI NO 3, RT/RW 001/008, PURWOSARI, LAWEYAN, SURAKARTA, JAWA
TENGAH, Kota Surakarta, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Ayam Goreng Kartini tr selera priyayi tempo doeloe
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah
: 29
: ===Ayam Goreng===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022070718
: 14/09/2022 13:41:13
:
: IDAT ILAHI ROBI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. PASIRTERONG RT01/08 DESA. SINDANGRAJA KEC. SUKALUYU KAB.
CIANJUR, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 43284
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Saung Ikan Bakar Abah Cianjur
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, kuning, hijau dan putih
: 43
: ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman; 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; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan
kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Rumah Makan yang menyediakan
seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara;
katering untuk penyediaan makanan dan minuman; layanan teater makan malam menjadi penyediaan makanan dan
minuman; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; persiapan dan
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; 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

: DID2022070719
: 14/09/2022 13:41:51
:
: AMINUDDIN

540 Etiket

: Green Garden Blok X-1 / 36-37, RT.014, RW.003, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Halaman 277 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Tiga Dimensi
: M2000
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, oren, biru, kuning, hitam
: 1
: ===Lem epoksi / lem besi; lem untuk keperluan industri; perekat untuk keperluan industri; perekat untuk lantai, langit-langit
dan ubin dinding; perekat untuk ubin langit-langit; perekat untuk ubin lantai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022070720
: 14/09/2022 13:42:19
:
: RICHARD SUTANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ngagel Jaya utara 5/1, RT/RW : 001/002, Pucang sewu, Gubeng, Surabaya, Jawa
Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60283
: Drs. Ilyas Kartakusumah
: Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27 Cibubur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: STANCE HUNTERS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM; BIRU
: 28
: ===Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk membuat model mobil mainan; kendaraan model skala; kendaraan model
skala yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil balap mainan; mobil balap mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil
balap model skala; mobil mainan; mobil mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil mainan yang dikendalikan radio;
mobil model skala [mainan]; model skala; trek balap mobil mainan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022070721
: 14/09/2022 13:43:25
:
: LILIK FAUZIYAH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Flamboyan E-199, Bohar, Taman, Sidoarjo
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PROBIOCHI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, merah, biru
: 5
: ===bakteri probiotik [suplemen makanan]; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; obat-obatan herbal; sediaan dan
bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan-bahan farmasi untuk pengobatan
penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pencernaan; suplemen
herbal; suplemen nutrisi cair; suplemen vitamin cair===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022070722
: 14/09/2022 13:43:55
:
: PT. SURYA ESA PERKASA Tbk.

540 Etiket

540 Etiket

: DBS Bank Tower Lt. 18, Ciputra World, Jl. Prof. DR. Satrio No. Kav. 3-5, Jakarta
Selatan 12940, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940
: Yosephine Kartini Natawiria S.H., M.H.
: Epicentrum Walk Office Suite A529, Lt. 5, Jl. HR. Rasuna Said, Kel. Karet
Kuningan, Kec. Setia Budi

Halaman 278 dari 696

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EPIC (Excellence, Perseverance, Integrity, Care) + Logo
: Excellence, Perseverance, Integrity, Care artinya Keunggulan, Kegigihan, Integritas, Kepedulian

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Magenta, dan Hitam
: 14
: ===Gantungan kunci untuk hiasan; gantungan kunci; gantungan kunci [pernik-pernik atau gantungan kunci]; gantungan kunci
bukan dari logam; gantungan kunci dari logam biasa; gantungan kunci dari plastik; gantungan kunci terdiri dari cincin terpisah
dengan hiasan dekoratif atau pernak-pernik; gantungan kunci yang dapat ditarik; pemegang kunci non-logam; tag gantungan
kunci; tali gantungan kunci; tempat kunci; tempat kunci plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022070724
: 14/09/2022 13:49:58
:
: XIN WEI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 10, Gaoxin South Road, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: sparkos
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Sabun; Sampo; kit kosmetik; kosmetik; krim pemutih kulit; losion rambut; masker kecantikan; pembersih wajah; sediaan
kosmetik untuk mandi; susu pembersih untuk keperluan toilet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022070725
: 14/09/2022 13:50:36
:
: RICHARD SUTANTO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ngagel Jaya utara 5/1, RT/RW : 001/002, Pucang sewu, Gubeng, Surabaya, Jawa
Timur , Kota Surabaya, Jawa Timur, 60283
: Drs. Ilyas Kartakusumah
: Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27 Cibubur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: STANCE HUNTERS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM; BIRU
: 35
: ===Distributor; Jasa perdagangan besar (Distributor); Toko mainan anak-anak; jasa grosir untuk mainan; jasa ritel dan jasa
grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan peralatannya; layanan agen impor; layanan ritel online yang berkaitan
dengan mainan; layanan ritel untuk mainan; layanan ritel yang berkaitan dengan mainan; layanan toko grosir menampilkan
mainan; layanan toko grosir online yang menampilkan mainan; layanan toko ritel menampilkan mainan; layanan toko ritel
online yang menampilkan mainan; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022070726
: 14/09/2022 13:52:10
:
: PT DEXA MEDICA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jend. Bambang Utoyo 138, Kota Palembang, Sumatera Selatan
: 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
: LANIDEX
: Suatu penamaan

591

Uraian Warna

: Hitam

740

540 Etiket

Halaman 279 dari 696

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 5
: ===obat-obatan; sediaan farmasi===
: DID2022070727
: 14/09/2022 13:52:14
:
: Lijie Huang

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 1203, Building 6A, Phase 1, Linghang Mileage Garden, Xixiang Street, 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
: Vopregezi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Sediaan untuk menghilangkan rambut; antiperspiran [perlengkapan mandi]; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bulu
mata palsu; dandan; gel pemutihan gigi; kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kuku palsu; lipstik; masker
kecantikan; minyak untuk keperluan kosmetik; pensil kosmetik; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan perawatan
kuku; sediaan perawatan rambut; stiker nail art; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022070728
: 14/09/2022 13:52:27
:
: Afif Panca Prastyawan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Ngabul Rt.03/Rw.01, Kec. Tahunan - Kab. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa
Tengah, 59428
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: kedeicof
: kedeicof: suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 30
: ===Biji kopi; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); kopi; minuman dengan bahan dasar kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022070729
: 14/09/2022 13:54:22
:
: PT. NUTRINOVASI PRIMA GLOBAL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CARRIBEAN ISLAND, Jln. De Latinos Blok L6 No. 1, BSD TANGERANG, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15318
: Ir Ollies Rope S.H
: Jalan Latumenten 3/6 No. 5A Jelambar

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RESEP ROEMAH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning - Merah - Putih - Hijau
: 35
: ===Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan
minuman; jasa penjualan makanan dan minuman; layanan iklan dan pemasaran online; layanan pemasaran online; layanan
ritel online===

740

Halaman 280 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022070730
: 14/09/2022 13:54:27
:
: Sally Giovanny, Ayu Dyah Andari

540 Etiket

: Blok Sibunder RT 004/001 Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered , Kabupaten
Cirebon, Jawa Barat, 45154
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BASUNDARI
: Secara Filosofi artinya Seorang perempuan yang bisa bertahan di bumi dengan segala ujian dan
rintangan yang di hadapinya. Secara Kata "Basundari" Kala di Wedari - Ketika aku berada diantara
bunga-bunga di bumi

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM dan PUTIH
: 25
: ===Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju hangat lengan panjang; Baju koko; Busana Muslim;
Celana jeans; Celana panjang longgar batik; Hijab; Kaftan; Kebaya; Kopiah; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mukena;
Pakaian Batik; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pashmina; Sarung; Sarung batik;
Sarung tenun tradisional; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; T-shirt; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; Tshirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; Tutup kepala; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; atasan
berkerudung; atasan rajut; baju batik; baju busana muslim; baju dalam; baju olahraga lengan pendek; baju rajut; baju tidur;
baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; blazer; blazer [pakaian bisnis];
blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan pendek batik; celana panjang; celana
panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana
panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana pendek; celana pendek anak
laki-laki [pakaian]; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana
pendek untuk wanita; celana santai; dalaman jilbab; dasi; daster; gaun koktail; gaun tabung; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket
[pakaian]; jaket lengan pendek; jaket rajut; jaket tanpa lengan; jas hujan; jeans biru; jilbab; kaftan batik (pakaian); kaus kaki;
kaus kaki celana panjang; kaus kaki sandal; kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus tanpa lengan; kaus yang
menyerap keringat dengan penutup kepala; kebaya batik (pakaian); kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja berkerah;
kemeja lengan pendek; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kerah
[pakaian]; kerah untuk gaun; kerudung [pakaian]; koko habaib; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; mantel; mantel untuk
pria; mantel untuk wanita; mantel yang terbuat dari katun; pakaian [pakaian]; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan
untuk wanita; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam rajutan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian
jadi; pakaian pribadi; pakaian sutra; pakaian tenun; 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, 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; penghangat leher; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); piyama;
piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; puncak tabung; rajutan [pakaian]; rok; rok [pakaian
bisnis]; rok celana; rok pendek; rok tabung; sandal selop; sarung; sarung tangan rajutan; sepatu slip-on; setelan celana untuk
wanita; setelan rok; sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan jilbab; syal sutra; tali celana; topi rajutan; tunik; tuques; turban;
tutup kepala untuk pria===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022070854
: 14/09/2022 17:06:43
:
: PT DEXA MEDICA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jend. Bambang Utoyo 138, Kota Palembang, Sumatera Selatan
: 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
: STIROFLAM
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 5
: ===obat-obatan; sediaan farmasi===

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022070875
: 14/09/2022 18:01:08
:
: ANIS YUTRIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.PANGLIMA SUDIRMAN PJKA 39 GRESIK 61122, Kabupaten Gresik, Jawa Timur,
61122
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sarung Tenun PANGHEGAR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING - PUTIH - EMAS - SILVER - PERAK
: 24
: ===kain sarung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022070974
: 15/09/2022 04:04:45
:
: Pradita Aditya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gowah 003/001 Blimbing Paciran Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur,
62263
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Duta Merpati
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna biru & putih
: 35
: ===jasa toko besi dan bahan bangunan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022070975
: 15/09/2022 04:16:33
:
: TRI BUDI WIBOWO

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PERDANA KOMP. BALI AGUNG 2 BLOK B NO. 17, RT. 001 RW. 011
KELURAHAN PARIT TOKAYA, KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78121
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAUMOTOR & Lukisan
: SAUMOTOR Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Hitam
: 37
: ===Bengkel kendaraan pencucian kendaraan; Jasa- jasa dibidang bengkel kendaraan; Jasa-jasa di bidang bengkel
kendaraan; bengkel kendaraan (perbaikan dan pemeliharaan); jasa bengkel kendaraan bermotor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022070976
: 15/09/2022 05:11:24
:
: PT. METANO INDAH SEJATI

540 Etiket

: RUKO KOTA MAS BLOK A1 NOMOR : 12 B,
Desa/Kelurahan Tanjung Uma,
Kec. Lubuk Baja,
Kota Batam,
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Provinsi Kepulauan Riau,
Kode Pos: 29462.
, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29462
: Asti Wasiska S.H., M.H.
: Jati Makmur Permai Blok A5 No. 1 Rt. 004 Rw. 10 Jati Makmur Pondok Gede Bekasi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IONA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Oranye.
: 7
: ===Bak untuk mesin dan motor; Kipas untuk motor dan mesin; Mekanisme kontrol hidrolik untuk mesin, engine dan motor;
Mesin cuci untuk peralatan bedah, medis dan laboratorium; Mesin dan motor, selain untuk kendaraan darat; Mesin dan
peralatan untuk mencuci karpet (listrik); Mesin, peralatan mesin, peralatan yang dioperasikan daya; Mesin-mesin dan
peralatan pencetak atau penjilid buku; Mesin-mesin dan peralatan-peralatan untuk proses kimia; Mesin/peralatan
pertambangan dan migas; Metalworking mesin dan peralatan mesin; Mixer listrik untuk mencampur makanan; Mixer makanan
listrik; Motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat; Peralatan pengangkat yang dioperasikan dengan daya; Peredam
suara untuk motor dan mesin ; Pipa pembuangan untuk motor dan mesin; Telescopic gang way yaitu: lorong telescopic atau
lorong berupa terowongan untuk naik kepesawat yang terbuat dari plat baja dan peralatan elektronika (mesin); Trek karet
menjadi bagian dari perayap pada mesin dan peralatan bongkar muat; atomizers (bagian dari motor dan mesin); batang
penggerak untuk mesin (motor) dan mesin (engine); batang penghubung untuk mesin, motor dan mesin; batang penghubung
untuk motor dan mesin; crankcases untuk motor dan mesin; economisers bahan bakar untuk motor dan mesin; elemen
mekanis untuk kendaraan darat, yaitu radiator untuk motor dan mesin; filter oli untuk motor dan mesin; filter untuk motor dan
mesin; gigi pemotong [peralatan mesin]; intake manifold untuk motor dan mesin; intake udara menjadi snorkel untuk motor dan
mesin; katup resirkulasi gas buang [EGR] untuk motor dan mesin; kerangka-kerangka saringan (filter) untuk mesin-mesin dan
peralatan-peralatan pengolahan makanan dan minuman; kipas untuk motor dan mesin; knalpot untuk motor dan mesin;
kompresor menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; kontrol hidrolik untuk mesin, motor dan mesin; kontrol hidrolik untuk
motor dan mesin; kontrol pneumatik untuk mesin, motor dan mesin; kontrol pneumatik untuk motor dan mesin; konverter
katalitik untuk motor dan mesin; kopling modular untuk peralatan mesin; lengan rocker untuk motor dan mesin; mendorong
batang untuk motor dan mesin; mesin dan motor untuk model kendaraan; mesin dan motor untuk model perahu; mesin dan
motor untuk pesawat model; mesin dan peralatan konstruksi; mesin dan peralatan mesin; mesin dan peralatan pemadat
limbah untuk keperluan industri; mesin dan peralatan pemadat sampah untuk keperluan industri; mesin dan peralatan
pengerjaan logam; mesin dan peralatan pengolah bahan kimia; mesin dan peralatan pertambangan; mesin hidrolik dan motor;
mesin penjual otomatis; mesin penjual otomatis untuk makanan dan minuman; mesin penjual otomatis untuk mengeluarkan
minuman; mesin penjual otomatis untuk pengeluaran minuman; mesin penjual otomatis yang dioperasikan dengan koin; mesin
penjual otomatis, listrik, untuk minuman atau makanan; mesin untuk mencuci peralatan dapur; mesin, mesin perkakas,
peralatan yang dioperasikan daya; mesin, peralatan dan peralatan untuk digunakan di ladang minyak dan gas; mixer [mesin];
mixer dapur, listrik; mixer genggam listrik untuk keperluan rumah tangga; mixer listrik untuk keperluan rumah tangga; mixer
makanan industri [mesin]; mixer makanan, listrik; mixer makanan, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mixer, listrik, untuk
keperluan rumah tangga; motor dan mesin; motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat; muffler knalpot untuk motor dan
mesin; muffler untuk motor dan mesin; pakan pencampuran mesin [pakan mixer]; pendingin minyak untuk motor dan mesin;
pengatur kecepatan untuk mesin, mesin dan motor; pengatur kecepatan untuk motor dan mesin; pengontrol mekanik untuk
mesin dan motor; peralatan mesin; peralatan mesin computer numerical control [CNC] untuk mesin pengepakan; peralatan
mesin jahit; peralatan mesin kontrol numerik komputer [CNC] untuk mesin bor; peralatan mesin kontrol numerik komputer
[CNC] untuk mesin penggilingan; peralatan mesin untuk industri elektronik; peralatan mesin untuk logam bekerja; peralatan
mesin untuk mengolah produk-produk plastik setengah jadi; peralatan mesin untuk putus materi permukaan jalan; peralatan
pelumasan (mesin); peralatan pengapian mesin pembakaran internal; peralatan tinta untuk mesin cetak; perangkat anti polusi
untuk motor dan mesin; perangkat penahan untuk peralatan mesin; pisau frais [peralatan mesin]; pompa air untuk motor dan
mesin; pompa dan kompresor menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; pompa menjadi bagian dari mesin, motor dan
mesin; radiator (pendingin) untuk motor dan mesin; radiator [pendinginan] untuk motor dan mesin; robot industri untuk mesin
dan peralatan mesin; robot industri untuk peralatan mesin; sabuk kipas untuk motor dan mesin; sabuk untuk motor dan mesin;
saringan untuk motor dan mesin; saringan-saringan (filters) untuk mesin-mesin dan peralatan-peralatan pengolahan makanan
atau minuman; silinder untuk motor dan mesin; sistem dan komponen pemasukan udara untuk motor dan mesin; starter untuk
motor dan mesin; tali kipas untuk motor dan mesin; timing belt untuk motor dan mesin; trek karet menjadi bagian dari perayap
pada mesin dan peralatan bongkar muat; unit pengeluaran makanan dan minuman yang dikontrol suhu dalam sifat mesin
penjual otomatis; ventilasi bak mesin positif [PCV] katup untuk motor dan mesin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022070977
: 15/09/2022 05:26:40
:
: PT. METANO INDAH SEJATI

540 Etiket

: RUKO KOTA MAS BLOK A1 NOMOR : 12 B,
Desa/Kelurahan Tanjung Uma,
Kec. Lubuk Baja,
Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau,
Kode Pos: 29462., Kota Batam, Kepulauan Riau, 29462
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Asti Wasiska S.H., M.H.
: Jati Makmur Permai Blok A5 No. 1 Rt. 004 Rw. 10 Jati Makmur Pondok Gede Bekasi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IONA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Oranye.
: 11
: ===Alat pemanas dan pendingin udara gabungan; Alat pemanas dari keramik; Alat pemanas listrik untuk memasak untuk
keperluan industri; Alat pemanas ruang air panas [untuk keperluan industri]; Alat pemanas ruang udara panas [untuk
keperluan industri]; Alat pemanas udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat penghasil uap untuk tujuan
memasak; Aparat pemanas untuk menghilangkan kabut pada kaca kendaraan; Instalasi pemanas air; Instalasi pemanas untuk
penggunaan industri; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran
udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pendinginan, pengeringan,
penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Jenis instalasi industri untuk memasak, pengeringan dan
pendinginan tujuan; Kasur-kasur pemanas (listrik) bukan untuk tujuan medis; Kemasan pemanas (bukan untuk keperluan
medis); Kemasan pendingin dan pemanas diisi dengan bahan kimia yang bereaksi saat memanasakan dan mendinginkan
tubuh; Kipas angin; Kipas angin; Peralatan untuk memasak, memanaskan, merebus dan memanggang makanan; Ventilator;
alat masak berbentuk cincin untuk mempersiapkan makanan (cooking rings); alat pemanas; alat pembuat teh dan kopi listrik;
alat pendingin; aparatus pembangkit uap; boiler listrik; ceret, listrik; extractors [ventilasi atau pendingin udara]; filter untuk
tudung extractor; induksi listrik (ranges listrik); instalasi dan freezer pendingin; instalasi pemanas; instalasi pendingin udara;
kipas angin [AC]; kipas ventilasi; kompor [alat pemanas]; kompor gas; kompor induksi; kompor lambat listrik; kompor listrik;
kompor tanam; kompor tekanan, listrik; lemari display freezer; lemari es; lemari pendingin; mesin dan peralatan es; mesin
pembuat roti; mesin penggorengan; oven listrik; oven memanggang; oven microwave; oven pemanggang roti listrik; oven
udara panas; panci, listrik; pelembab; pemanas air; pemanas air instan; pemanas air penyimpanan; pemanas air tenaga surya;
pemanas rendam; penanak nasi; pendingin udara; pengering binatu, listrik; pengering tangan; penghangat makanan listrik;
pengumpul panas matahari [pemanas]; penurun lembab; penurun udara; peralatan memasak; perapian; sistem udara panas
matahari untuk keperluan pemanasan; sterilisasi uap; stockpots listrik; tudung ventilasi untuk kompor; tungku perapian listrik;
wajan listrik; wastafel dapur.; Kipas-kipas pemanas dengan fungsi penghembus; Lemari pendingin dan pemanas listrik;
Matras-matras pemanas elektrik; Mesin–mesin pengeringan pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga dengan fungsi mensterilisasi, menghilangkan bau dan merawat ketahanan lipatan pada pakaian;
Mesin–mesin yang mengatur pencucian pakaian dengan pengeringan pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga; Oven dapur listrik; Oven masak listrik untuk penggunaan rumah tangga; Pemanas bantal
secara elektrik, bukan untuk tujuan medis; Pemanas perapian elektrik; Pemanas untuk mobil; Peralatan
pemanas udara, khususnya untuk ruang keluarga; Peralatan dan instalasi untuk keperluan penerangan, pemanasan,
pendinginan, pembangkit uap, memasak, mengeringkan, ventilasi, persediaan air dan sanitasi; Peralatan dan komponen untuk
penerangan, pemanas, pencairan es, dan pendingin udara; Peralatan dan perlengkapan pemanas air; Peralatan non-elektrik
untuk membuat kopi (pemanas); Peralatan pendingin udara, Khususnya untuk fungsi pengaturan pemanas, pendingin dan
pelembab; Peralatan pengeringan untuk pakan ternak; Peralatan untuk pemanas dan penyediaan air; Peralatan untuk
penerangan, pemanasan, pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air, dan keperluan sanitasi; alat medis
yang berbentuk pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan
bertekanan tinggi; alat pemanas bertenaga energi surya; alat pemanas dan pendingin untuk mengeluarkan minuman panas
dan dingin; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan
bertekanan tinggi; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan
bertekanan tinggi untuk keperluan medis; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan
menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk penggunaan medis; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan
untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan
untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk memasak; alat untuk pengatur
kelembapan udara yang berisi air dan diletakkan pada radiator pemanas sentral; aparat pemanas; aparat pemanas di bawah
lantai; aparat pemanas induksi listrik; aparat pemanas lantai; aparat pemanas ruangan; aparat pemanasan uap; aparat
pemanasan, listrik; aparatur pakan pengeringan hewan; aparatur pengeringan; aparatur pengeringan kayu lapis; aparatur
pengeringan panen; aparatus pemanas ruangan listrik untuk keperluan rumah tangga; aparatus pemanas ruangan untuk
keperluan industri; aparatus pemanas uap untuk keperluan industri; aparatus pengeringan makanan ternak; aparatus
pengeringan serat kimia; aparatus pengeringan tangan listrik untuk washrooms; aparatus pengeringan tangan untuk kamar
kecil; aparatus pengeringan untuk proses kimia; aparatus penghasil uap; aparatus untuk tujuan penerangan, pemanasan,
pembangkit uap, memasak, pendingin, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan sanitasi; bantal pemanasan [bantalan], bukan
untuk keperluan medis; berdiri bebas teras gas pemanas; berdiri bebas teras pemanas listrik; boiler pemanas sentral; boiler
pemanasan; boiler untuk instalasi pemanas; cerobong asap untuk boiler pemanasan; dosis katup [bagian dari instalasi
pemanas atau gas]; elemen pemanas; gabungan alat pemanas dan pendingin udara; heat sink untuk digunakan dalam alat
pemanas; hibachis [aparat pemanas Jepang]; humidifier untuk radiator pemanas sentral; industri mesin pengeringan
hidangan; instalasi kayu lapis pengeringan; instalasi pakan pengeringan hewan; instalasi pemanas; instalasi pemanas [air];
instalasi pemanas air panas; instalasi pemanas di bawah lantai; instalasi pemanas sentral gas berbahan bakar; instalasi
pengeringan; instalasi pengeringan panen; instalasi serat kimia pengeringan; katup termostatik [bagian dari instalasi
pemanas]; katup termostatik sebagai bagian dari instalasi pemanas; katup udara untuk instalasi pemanas uap; katup udara
untuk instalasi pemanas uap (untuk air, minyak dan gas) dan bagian serta perlengkapannya, tidak digunakan dalam
hubungannya dengan mobil; kimia akan mengaktifkan pemanasan bantalan, bukan untuk tujuan medis; kolektor panas
matahari [pemanasan]; kompor [aparat pemanas]; kompor couscous, listrik; kompor lambat listrik; kompor listrik; kompor listrik
atau gas untuk memasak; kompor listrik untuk penggunaan berkemah; kompor memasak listrik untuk keperluan rumah tangga;
kompor memasak listrik untuk penggunaan rumah tangga; kompor tekanan, listrik; kompor telur, listrik; kumparan [bagian dari
penyulingan, pemanasan atau pendinginan instalasi]; makan peralatan untuk boiler pemanasan; menembakkan gas
pemanasan instalasi; mesin kayu lapis pengeringan; mesin pengering industri untuk pemanasan dan dehumidifikasi untuk
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digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; mesin pengeringan kokon; oven listrik; oven
memasak listrik; oven memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; oven memasak listrik untuk penggunaan rumah tangga;
oven pemanggang roti listrik; 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; panci pemanas; panci pemanasan non-listrik untuk
tidur; panel pemanas inframerah; pemanas; pemanas air; pemanas air [aparatur]; pemanas air berbahan bakar gas; pemanas
air berbahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga; pemanas air dalam wadah; pemanas air induksi; pemanas air listrik;
pemanas air panas; pemanas air sesaat; pemanas air tenaga surya; pemanas air umpan untuk keperluan industri; pemanas
air untuk keperluan industri; pemanas air untuk keperluan rumah tangga; pemanas air untuk penggunaan komersial,
perumahan, dan industri; pemanas akuarium; pemanas berseri-seri; pemanas berseri-seri listrik; pemanas berseri-seri listrik
untuk keperluan rumah tangga; pemanas bertenaga listrik atau gas; pemanas bertenaga surya dan alat pendingin udara;
pemanas cangkir USB-powered; pemanas celup; pemanas elektrik untuk botol bayi; pemanas halogen; pemanas kamar
mandi; pemanas kipas; pemanas listrik; pemanas listrik portabel; pemanas luar; pemanas luar, listrik; pemanas mandi listrik
untuk penggunaan laboratorium; pemanas masakan non-elektrik untuk keperluan rumah tangga; pemanas minuman, listrik;
pemanas minyak tanah; pemanas ruang; pemanas ruang listrik; pemanas tempat tidur air; pemanas teras; pemanas teras gas;
pemanas teras, listrik; pemanas udara; pemanas ulang; pemanas untuk kendaraan; pemanas untuk kendaraan dan bagianbagian dan kelengkapannya, yaitu perangkat seperti radiator yang digunakan dalam memanaskan kabin kendaraan (heating
cores); pemanas untuk kolam air panas; pemanas untuk kolam renang; pemanas untuk mandi; pemanas untuk setrika
pemanasan; pemanas, listrik, untuk botol minuman; pemanas/kipas; pemanasan aparat untuk bahan bakar padat, cair atau
gas; pemanasan filamen, listrik; pemanasan instalasi untuk digunakan dengan bahan bakar gas; pemanasan kembali tungku
untuk keperluan industri; pemanasan laci untuk dapur; pemanasan listrik panci untuk tempat tidur; pemanasan peralatan untuk
bahan bakar gas; pemanasan peralatan untuk kendaraan; pemanasan peralatan untuk pencairan jendela kendaraan;
penerangan, pemanasan, pencairan es, pendingin udara serta komponen, bagian untuk kendaraan darat, sepeda, sepeda
motor, dan moped.; peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanas, pendinginan, pembangkit uap, memasak,
pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi; peralatan pemanas lem; peralatan pemanas tenaga surya;
peralatan pemanas untuk mencairkan jendela kendaraan; peralatan penghasil uap dan memasak; peralatan perawatan
pakaian, yaitu peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau (deodorizing) dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk
keperluan rumah tangga); peralatan perawatan pakaian, yaitu peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau (deodorizing)
dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah tangga).; peredam [pemanasan]; pipa boiler [tabung] untuk
instalasi pemanas; pipa untuk boiler pemanasan; piring pemanas; pistol pemanas; radiator [pemanasan]; radiator pemanas
sentral; regulator panas [katup] menjadi bagian dari instalasi pemanasan; regulator suhu [katup termostatik] untuk radiator
pemanas sentral; regulator suhu otomatis [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; sauna pemanas; sistem udara
panas matahari untuk keperluan pemanasan; tank ekspansi untuk instalasi pemanas sentral; tungku pemanasan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022070978
: 15/09/2022 06:18:24
:
: PT. METANO INDAH SEJATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKO KOTA MAS BLOK A1 NOMOR : 12 B,
Desa/Kelurahan Tanjung Uma,
Kec. Lubuk Baja,
Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau,
Kode Pos: 29462., Kota Batam, Kepulauan Riau, 29462
: Asti Wasiska S.H., M.H.
: Jati Makmur Permai Blok A5 No. 1 Rt. 004 Rw. 10 Jati Makmur Pondok Gede Bekasi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IONA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Oranye.
: 35
:
===Administrasi Perdagangan; Administrasi bisnis; Administrasi urusan bisnis waralaba; Agen Penjualan Elektronik atau
Distributor Elektronik; Agen-agen Penjualan Elektronik; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Distributor; Distributor
Elektronik; Jasa Perdagangan Untuk Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Suku Cadangnya Komputer Dan Piranti Lunak;
Jasa ekspor impor; Jasa grosir; Jasa jual beli melalui internet / online; 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 pengaturan penjualan untuk
peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; 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-
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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 sinar-X (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 bagianbagiannya, 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 bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk
keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; 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 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 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 waralaba; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk
pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan online untuk sepeda listrik; Jasa
penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; 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 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
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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 perdagangan; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik;
Jasa perdagangan ekspor-impor; 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-jasa pameran dan pameran dagang; Layanan grosir dan eceran peralatan listrik; 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 toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di
dapur; 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 pemanggang;
Layanan toko grosir yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu;
Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk
mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering
piring; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan
barang-barang electrical atau listrik; 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; Manajemen Usaha;
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; Penjualan
barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan
barang-barang elektronik; Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak; 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 Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko barang elektronik audio dan audio visual; Toko
eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko serba ada; Toko yang menjual pompa air rumah tangga dan industri
serta seluruh alat listrik; Toko-toko Grosir Elektronik; Waralaba restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam
pendirian dan pengoperasian restoran; administrasi franchise (waralaba); 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
urusan bisnis waralaba; administrasi usaha; agen penjualan barang baik eceran maupun grosir; analisis manajemen bisnis
atas pengurangan penggunaan listrik; analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis mengenai biaya peralatan listrik;
bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; bantuan dalam manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan manajemen
bisnis di bidang waralaba; fungsi kantor; jasa agen impor-ekspor barang; jasa agen pembelian; jasa grosir dan eceran; jasa
keagenan untuk kontrak penjualan listrik; jasa keagenan untuk pengaturan kontrak layanan listrik; jasa konsultasi bisnis di
bidang penggunaan listrik; jasa periklanan; 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 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 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 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 pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk
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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; konsultasi
mengenai efisiensi manajemen melalui kerjasama sistem antara daya listrik yang dibeli dari perusahaan listrik dan pembangkit
listrik swasta; layanan eceran atau grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan eceran atau grosir untuk peralatan CCTV;
layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan grosir untuk bor dan gergaji listrik; layanan konsultasi
bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan
dengan waralaba; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan manajemen bisnis yang
berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan ritel atau layanan grosir untuk
mesin dan peralatan listrik; layanan ritel untuk bor dan gergaji listrik; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan
waralaba dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan
dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba; manajemen bisnis; manajemen bisnis untuk pengoperasian
waralaba; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk
dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba;
memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; mengatur
pameran bisnis; menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan waralaba; negosiasi kontrak mengenai jual beli barang
melalui pusat perbelanjaan di situs web; pameran dagang; pembacaan meter listrik untuk tujuan penagihan; pemberian
informasi bisnis mengenai penggunaan listrik; pemrosesan administratif pesanan pembelian dalam kerangka layanan yang
disediakan oleh perusahaan mail-order; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka
perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; perdagangan
barang; perdagangan online; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan
waralaba; toko elektronik; toko grosir; toko online; toko penjualan barang elektronik baik secara online ataupun secara
langsung; 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 mesinmesin 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===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022070979
: 15/09/2022 06:34:53
:
: Yoannita

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Holis Indah H2 No.22, Kota Bandung, Jawa Barat, 40214
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

Halaman 288 dari 696

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Prada Wangsa
: Prada berarti pemberian / warisan. Wangsa berarti bangsa. Prada Wangsa dapat diartikan Warisan
bagi Bangsa.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Logo bulat ring coklat tua dengan logo gambar batik di dalamnya. Text merek solid satu warna coklat tua.
: 25
: ===Celana panjang longgar batik; Kerudung kepala; Pakaian Batik; Sarung batik; Tunik jumbo (pakaian); atasan berkerudung;
baju atau handuk mandi; baju batik; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek batik; celana panjang besar batik; kaftan
batik (pakaian); kebaya batik (pakaian); kerudung; kerudung [pakaian]; pakaian; tunik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022070980
: 15/09/2022 06:35:53
:
: SYURYATHI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. A. DJEMMA KELURAHAN MALILI KEC. MALILI KAB. LUWU TIMUR, Kabupaten
Luwu Timur, Sulawesi Selatan, 92981
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DAPOER UMMU DIVA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 30
: ===Kue===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022070981
: 15/09/2022 07:24:36
:
: ALBION Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1-7-10, GINZA, 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
: ATELIER ALBION
: ATELIER ALBION = frase ciptaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35, 3, 21, 41, 44
: ===Iklan; Memberikan informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; Pengoperasian
bisnis dari pusat perbelanjaan untuk pihak lain.; konsultasi bisnis; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan eceran
atau grosir untuk peralatan mandi; layanan eceran atau grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan
persediaan medis; layanan manajemen bisnis; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta
gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tas dan kantong; memberikan informasi mengenai
penjualan komersial; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk
konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang; riset pemasaran di
bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan===
===Masker (kosmetik); Perlengkapan mandi; bulu mata palsu; busa pembersih tubuh dan wajah; cat kuku; kain atau tisu
diresapi dengan pembersih kulit; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kosmetik; krim kosmetik;
krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim wajah; kuku palsu; losion kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up dasar bedak;
masker kecantikan; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak kosmetik; minyak pijat; minyak wajah; parfum; primer
make-up; sabun-sabun; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan tubuh; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan menghapus make-up; sediaan pembersih wajah;
sediaan pemutih kulit; sediaan penghilang pernis; sediaan perawatan rambut; sediaan tabir surya; sediaan tata rias; susu
pembersih wajah; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tisu yang diresapi dengan kosmetik; wangi-wangian===
===Alat pembersih dan peralatan cuci (selain listrik); Botol kemasan industri dari plastik; Kotak krim kosmetik;
Wadah perlengkapan mandi terpasang; aplikator kosmetik; aplikator rias; botol; botol parfum, kosong; botol, dijual kosong;
dispenser pompa untuk keperluan rumah tangga; dispenser sabun; dispenser untuk losion, sampo, kondisioner dan sabun
mandi; dropper untuk keperluan kosmetik; instrumen pembersih, dioperasikan dengan tangan; kotak sabun; kuas kosmetik;
peralatan kosmetik dan toilet; peralatan untuk menghilangkan make-up; puff bedak; sikat kuku; sikat rambut; sikat rias; sisir;
spatula kosmetik; spons kosmetik; spons toilet; spons untuk menerapkan make-up; tempat bedak dijual kosong; wadah bedak
padat; wadah untuk kosmetik===
===Mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan,
kesehatan dan kebugaran; Pendidikan; penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas berhubungan dengan

740

540 Etiket

Halaman 289 dari 696

kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; instruksi seni kecantikan; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat
diunduh; pengajaran; pengajaran keterampilan kecantikan===
===Layanan perawatan kulit; elektrolisis kosmetik; jasa tata rias kosmetik; konsultasi kecantikan; layanan analisis kosmetik
untuk menentukan kosmetik yang paling tepat untuk digunakan dengan bentuk wajah dan warna kulit seseorang; layanan
aromaterapi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan manikur dan pedikur; layanan
perawatan kecantikan; layanan perawatan kecantikan disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan kosmetik untuk
tubuh, wajah dan rambut; layanan perawatan wajah dan tubuh kosmetik; layanan salon kecantikan; layanan salon kuku;
layanan salon penataan rambut; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa; penyediaan
informasi secara on-line dalam bidang perawatan tubuh dan perawatan kecantikan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022070982
: 15/09/2022 07:25:56
:
: Sherly Basoeki

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. DR.Otten No.4 RT 004/RW 001, Pasir Kaliki, Cicendo, , Kota Bandung, Jawa
Barat, 40171
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Shop at montera : suatu penamaan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah
: 25
: ===Barang-barang pakaian olahraga; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket,
selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Pakaian bawahan, celana,
celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang;
Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; 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, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja
kasual bertudung; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan
balita; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; kaftan batik (pakaian); pakaian kulit; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk
manusia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022070983
: 15/09/2022 07:27:10
:
: ALEXANDER RAMPA SULO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. G. LOWU DESA TABARANO KEC. WASUPONDA KAB. LUWU TIMUR,
Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, 92983
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Puncak Kawata
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Kuning
: 30
: ===Gula aren cair (ekstrak nira kelapa)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: JID2022070984
: 15/09/2022 07:43:46
:
: PT. KRISTAL TEE INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

: PERUM VILLA PUNCAK TIDAR BLOK P -3 RT. 034 RW. 004, KEL.
KARANGWIDORO, KEC. DAU, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65151
: 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

: Merek Kata dan Lukisan

Halaman 290 dari 696

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: ELEPHANT & SPICES + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Emas.
: 43
: ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin
dan layanan bar makanan ringan; Layanan restoran dibawa pulang; Pemesanan meja restoran secara online; Restoran;
Restoran Prasmanan; jasa katering; jasa restoran; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang;
menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman;
penyediaan informasi tentang layanan restoran; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan
minuman; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022070985
: 15/09/2022 07:44:20
:
: Sherly Basoeki

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. DR.Otten No.4 RT 004/RW 001, Pasir Kaliki, Cicendo, , Kota Bandung, Jawa
Barat, 40171
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Shop at montera : suatu penamaan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah
: 35
: ===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
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 pakaian
eceran; Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan
operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan
toko ritel online sehubungan dengan perangkat kebugaran elektronik yang dapat dikenakan timbangan pribadi pelacak
aktivitas yang dapat dikenakan pakaian kebugaran dan olahraga dan aksesori untuk barang-barang tersebut di atas; Layanan
toko ritel terkait dengan perangkat kebugaran elektronik yang dapat dikenakan timbangan pribadi pelacak aktivitas yang dapat
dikenakan pakaian kebugaran dan olahraga dan aksesori untuk barang-barang tersebut di atas; Layanan toko ritel yang
menampilkan pakaian tidur; Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala; Penyediaan informasi terkait
dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan
dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana
elektronik lainnya; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang menjual 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 toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layananlayanan 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

: DID2022070986
: 15/09/2022 08:00:44
:
: Eko Wahyudi

540 Etiket

: Jalan Cemplang Baru Utama Blok D No. 12, RT. 003 RW. 010, Kelurahan Cilendek
Barat, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, 16112, Kota Bogor,
Jawa Barat, 16112

Halaman 291 dari 696

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
: DEARLIVY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cream, Cokelat
: 25
: ===Celana jeans; Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Kerudung kepala;
Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Pakaian dalam; Pakaian
olahraga; Rok dalam [pakaian dalam]; Tunik jumbo (pakaian); atasan berkerudung; baju kaos (t-shirt); baju kaos bertopi; baju
olahraga; baju olahraga lengan pendek; blazer; blazer [pakaian bisnis]; bra; bra bersalin; bra olahraga pelembab kelembaban;
bralettes; celana kasual; celana kulit; dalaman jilbab; daster; gamis; jaket [pakaian]; jaket denim; jilbab; kaos kaki; kaos kaki
panjang; kerudung; kerudung [pakaian]; maillots [pakaian renang]; pakaian; pakaian dalam; pakaian dalam pria; pakaian
dalam tenun; pakaian dalam wanita; pakaian olahraga muslim; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang
neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria;
pakaian renang untuk wanita; pakaian santai; piyama untuk anak-anak; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; pullover
berkerudung; rok; rok celana; rok maxi; rok mini; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal pakai; sepatu; sepatu atau sandal
esparto; sepatu gunung; sepatu kulit; sepatu santai; setelan baju (sweat suits) sweater; syal dan jilbab; tunik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022070987
: 15/09/2022 08:03:40
:
: Ali Efendi

540 Etiket

: Dukuh Brogo RT/RW: 002/004, Kelurahan Donohudan, Kecamatan Ngemplak,
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57375, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, 57375
: 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
: Teh Tarik Melayu
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Kuning, Merah, Putih
: 35
: ===Jasa penjualan minuman dengan topping Boba; Jasa penjualan minuman jelly; Layanan penjualan eceran bubuk
minuman; jasa penjualan minuman teh bubble atau teh pearl; stan penjualan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022070988
: 15/09/2022 08:07:54
:
: Surachmanuddin, S.M., S.H., M.H., Resti Apriani

540 Etiket

: BTP Blok AE No. 799, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Paccerakang, Kecamatan
Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90241, Kota Makassar, Sulawesi
Selatan, 90241
: 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
: Raja Bugis Makassar Hidangan Para Raja
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, Merah
: 35
: ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Penjualan makanan dan minuman
secara online; Toko oleh-oleh; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko
suvenir, jasa toko serba ada; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir
online; stan penjualan makanan ringan===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022070989
: 15/09/2022 08:14:46
:
: Wulan Kartika Sari

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Karangrejo, RT/RW: 006/001, Kel/Desa: Mayong Lor, Kec: Mayong,
Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Nails By Wulan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat dan Hitam
: 44
: ===Salon perawatan kulit; Salon untuk muslimah; jasa salon kecantikan; jasa salon kecantikan dan perawatan kecantikan;
layanan pemesanan salon kecantikan untuk orang lain; layanan penataan rambut dan salon kecantikan; layanan perawatan
kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon kecantikan, sanatorium, salon tata rambut dan panti pijat;
layanan salon airbrush tanning; layanan salon kecantikan; layanan salon kecantikan hewan peliharaan; layanan salon
kecantikan untuk manusia; layanan salon kuku; layanan salon kuku (nail shops); layanan salon penataan rambut; layanan
salon penataan rambut untuk wanita, pria dan anak-anak; layanan salon perawatan kulit; layanan salon rambut; layanan salon
rambut (hair shops); layanan salon rambut untuk anak-anak; layanan salon rambut untuk anggota layanan militer; layanan
salon rambut untuk pria; layanan salon rambut untuk wanita; layanan salon rambut untuk wanita, pria dan anak-anak; layanan
salon seni menghias kuku (nail art shops); layanan salon tanning; layanan semprot tanning salon; memberikan informasi
terkait layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi terkait layanan salon kecantikan; memberikan
informasi yang berhubungan dengan layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi yang berkaitan
dengan penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko tukang cukur; membuat reservasi
salon kecantikan untuk orang lain; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat; penyewaan
mesin dan alat-alat untuk salon kecantikan, salon estetika atau tempat pangkas rambut; penyewaan mesin dan peralatan
untuk digunakan di salon kecantikan atau toko tukang cukur; salon estetika; salon kecantikan; salon kuku (nail bar); salon
penataan rambut; salon penyamakan dan layanan solarium===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022070990
: 15/09/2022 08:26:30
:
: Shinta Dewi Pangestu Putri

540 Etiket

: Jl. Raya Krobyean Barat, Jedong RT. 001/ RW. 007, Kecamatan. Wagir, Kabupaten
Malang, Jawa Timur 65158, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65158
: 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
: Uklamoya
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Kuning, Putih
: 39
: ===Jasa agen perjalanan; Jasa agen perjalanan, seperti mengatur penyewaan kendaraan dan bis; Jasa agen perjalanan,
seperti mengatur transportasi penumpang melalui darat, udara dan laut; Jasa-jasa penyediaan informasi dan penyediaan
ulasan tentang jasa-jasa travel dan tujuan menginap; Pengaturan pelayaran, agen wisata; Pengaturan, pemesanan dan
penyediaan voucher hotel oleh agen perjalanan; informasi travel; jasa agen pemesanan perjalanan; jasa agen pengiriman
surat; jasa tour dan travel; jasa travel; layanan agen perjalanan, yaitu, membuat reservasi dan pemesanan untuk transportasi
dan layanan pemesanan perjalanan; layanan pemesanan perjalanan yang disediakan oleh agen perjalanan; mengatur dan
memesan eco-travel melalui situs web; mengatur perjalanan oleh agen wisata; pemesanan eco-travel dan eco-tours melalui
situs web; pemesanan perjalanan melalui agen; pemesanan perjalanan melalui agen pihak ketiga; pemesanan transportasi
melalui agen perjalanan; pemesanan tur perjalanan wisata melalui agen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022070991
: 15/09/2022 08:34:16
:
: PT. CAKRA DAYA MAKMUR

540 Etiket

: Pergudangan Sentra Kosambi Blok A No.8-10, Kosambi Timur - Kosambi,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15213
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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
: SUSHI CALL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 43
: ===Jasa hotel dan resor; Jasa kedai kopi; Jasa penyewaan Pondok Wisata; Jasa penyewaan gedung untuk tempat konser;
Jasa penyewaan villa; Layanan pusat penitipan anak anak; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Penyediaan
fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan pameran; Penyewaan akomodasi liburan;
Penyewaan tempat untuk acara sosial; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Tempat makan yang menghidangkan
kudapan; jasa katering hotel; kafe bermain anak-anak; katering makanan dan minuman; layanan akomodasi perhotelan;
layanan bar dan bistro; layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan hotel, motel dan resor; layanan kafe dan
restoran; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan lounge hotel; layanan pemesanan kamar hotel secara online;
layanan reservasi hotel dan restoran; menyediakan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos;
menyediakan fasilitas untuk pameran dan konferensi; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyewaan
akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan alat penerangan; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang
pecah belah untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan ruang pertemuan;
penyewaan ruang serba guna untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; pusat
makanan/jajan; restoran swalayan; rumah peristirahatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022070992
: 15/09/2022 08:35:24
:
: Ai Nining Karwati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Pamoyanan RT 004 RW 011 Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah, Kota
Cimahi, Jawa Barat, 40522
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Lestari Snack
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Kuning
: 30
: ===Kue Biji Ketapang; Roti manis; kue kering; kue stik bawang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022070993
: 15/09/2022 08:38:10
:
: HASSAN NUGROHO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. P.Jayakarta 141 B-28, JAKARTA PUSAT, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta
: Halim Wibisono S.E., M.M.
: Jalan Pembangunan I/27A Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIG TOP & SIMBOL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hitam, putih.
: 12
: ===Bak gerobak; Dump gerobak; Gerobak; Gerobak pasir; Gerobak sampah; Roda gerobak; STANG GEROBAK; gerobak
dorong; kendaraan untuk digunakan di darat; troli [gerobak seluler]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022070994
: 15/09/2022 08:41:33
:
: PT. MITRA MEDIKA UTAMA

Alamat Pemohon

:

740

540 Etiket

JL. Dr. Wahidin No. 68 D Semarang
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, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50254
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 10
:
===-;-;-;-;-;; ANGGOTA BADAN PALSU; Adaptor untuk jalan nafas; Adaptor untuk tabung pemanas yang merupakan bagian
dari aparatus medis; Alas tilam steril (pembedahan); Alat Oftalmik; Alat Peningkatan Kulit Medis Menggunakan Laser; Alat
Potong Spuit (alat suntik) untuk keperluan medis; Alat anestesi (pembiusan); Alat bantu jalan beroda untuk membantu
pergerakan pasien; Alat bantu pernapasan bayi (CPAP); Alat bedah dilengkapi tabung kecil untuk membuat lubang pada
badan tempat buangan darah/nanah; Alat bekam (fleam); Alat diagnosa untuk keperluan medis; Alat diagnostik sinar-X; Alat
estetika kulit dengan stimulasi listrik untuk penggunaan medis; Alat estetika untuk kulit (medis); Alat estetika untuk kulit
terbuat dari bahan Grafena (medis); Alat kedokteran untuk melebarkan liang anggota badan umumnya, khususnya saluran
kencing (pembedahan); Alat kesehatan untuk mengangkat tubuh pasien lansia dan memindahkan ke tempat tidur.; Alat
kontrasepsi pesarium; Alat medis ECG berfungsi untuk mengetahui ritme jantung; Alat medis IBP tranduser berfungsi untuk
mengetahui tekanan darah dalam tubuh melalui darah; Alat medis Laryngoscope berfungsi untuk mambantu proses operasi;
Alat medis NIBP berfungsi untuk mengetahui tekanan darah dalam tubuh; Alat medis bipolar forcep berfungsi untuk cutting /
memotong jaringan ketika operasi; Alat medis filter suction berfungsi untuk menyaring bacteri; Alat medis monitor Ritme
jantung; Alat medis patient plate berfungsi untuk graunding ketika dilakukan pembedahan; Alat medis pensil ESU berfungsi
untuk cutting / memotong jaringan ketika operasi; Alat medis sensor SpO2 berfungsi untuk mengetahui kadar oksigen dalam
darah; Alat medis tabung penghubung berfungsi untuk selang yg digunakan untuk menyedot cairan seperti lendir dan darah;
Alat medis tip cleaner berfungsi untuk penghapus ketika penggambaran operasi; Alat medis transduser berfungsi untuk alat yg
digunakan untuk mengetahui detak jantung janin; Alat monitor jantung janin; Alat pacu jantung pasien (defibrillator); Alat
pelindung diri (APD) yaitu respirator untuk digunakan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan; Alat pemantau Kanker Rahim
(Serviks); Alat pemantauan denyut jantung pasien (Patient Monitor); Alat pemantauan denyut nadi pasien (Pulse meter); Alat
pembantu pernafasan orang yang mati lemas; Alat pemeriksa THT; Alat pemeriksa darah; Alat pemeriksa komposisi tubuh;
Alat pemeriksa lemak tubuh; Alat pemeriksa mata (optalmoskop); Alat pemeriksa saluran kencing; Alat pemeriksa telinga
bagian dalam (otoskop); Alat pemeriksa tenggorokan bagian dalam (Laringoskop); Alat pemeriksaan darah; Alat
pemeriksaan/pengecekan gula darah; Alat pendengar orang tuli berbentuk terompet; Alat penganalisa untuk penggunaan
medis; Alat pengebor gigi; Alat pengukur detak jantung; Alat pengukur kadar kolesterol; Alat pengukur tekanan darah; Alat
pengukur tekanan darah arteri; Alat penjepit (pembedahan); Alat penyedot untuk operasi (vakum); Alat pijat bekam elektrik
untuk keperluan rumah tangga; Alat pijat estetika berfrekuensi tinggi untuk kulit (bukan untuk keperluan medis); Alat pijat
estetika terbuat dari bahan Grafena (medis); Alat pijat estetika untuk keperluan industry (untuk tujuan medis); Alat pijat estetika
untuk kulit untuk penggunaan medis; Alat pijat kecantikan untuk penggunaan komersial; Alat pijat kulit listrik untuk keperluan
rumah tangga; Alat pijat listrik portabel (medis); Alat pijat listrik untuk keperluan rumah tangga (untuk tujuan medis); Alat pijat
listrik untuk tubuh untuk keperluan estetika (medis); Alat pijat terbuat dari bahan Grafena; Alat pijat ultrasonik (Medis); Alat
rontgen untuk keperluan dokter hewan; Alat rontgen untuk keperluan gigi; Alat rontgen untuk pencitraan gigi; Alat suntik untuk
keperluan medis; Alat suntik untuk mengambil cairan dari tubuh; Alat terapi bekam; Alat terapi dan alat bantu yang
disesuaikan untuk penyandang disabilitas; Alat tes kehamilan; Alat test untuk jantung bayi; Alat tetes untuk keperluan medis;
Alat uji untuk keperluan medis; Alat uji visi; Alat ukur kadar gula (glukosa) dalam darah; Alat untuk memasukkan obat ke dalam
mulut hewan; Alat untuk menghilangkan kelenjar minyak pada kulit untuk penggunaan medis; Alat untuk pernafasan buatan;
Alat untuk terapi magnet; Alat yang dibentuk untuk melekatkan jaringan pada tulang (suture anchor); Anggota badan palsu;
Aparat dan instrumen untuk perawatan kulit; Aparat dan instrument pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi
dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu; Aparat dan peralatan urologi; Aparat perawatan kulit untuk
tujuan medis; Aparatus dan instrumen medis, gigi, dokter hewan, listrik dan bedah medis; Aparatus dan peralatan perawatan
gigi; Aparatus listrik pijat wajah untuk keperluan estetika dan rumah tangga (medis); Aparatus pemutih gigi dengan lampu
LED; Aparatus pernapasan medis; Aparatus pernapasan untuk unit perawatan intensif; Aparatus spirometri; Aparatus untuk
melatih otot untuk keperluan medis; Aparatus untuk mengukur sinyal tubuh sehubungan dengan analisa pasien; Aparatus
untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan
kekurangan dan masalah kulit manusia; Apparatus yang digunakan dalam analisa medis; Bahan - bahan untuk penjahitan luka
bedah; Bahan cangkok tulang untuk keperluan gigi; Bahan implantasi regenerasi tipe tulang; Bahan penjahit luka; Bahan
regeneratif periodontal; Bantal angin untuk keperluan medis; Bantal kesehatan anti dengkur; Bantal terapi magnetik; Bantalan
atau tempelan pemanas untuk keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan dengan udara untuk
keperluan medis; Bantalan panas untuk tujuan medis; Bantalan pemanas, listrik, untuk keperluan medis; Bantalan penyangga
perut; Barang-barang ortopedi; Barang-barang ortopedi, perban ortopedi untuk sendi-sendi, perban elastis, kit perban ortopedi
untuk sendi; Batu untuk Terapi; Bekam elektromagnetik; Belat (pembedahan); Ben Wa bola [dewasa bantu rangsangan
seksual]; Benang Bedah Untuk Kulit wajah; Benang bedah; Benda - benda ortopedik; Boneka cinta [boneka seks]; Botol
(tempat) kencing orang sakit (wadah); Botol susu dengan sendok integral; Cangkir menstruasi (untuk menyerap cairan haid);
Celemek medis untuk kedokteran gigi; Cermin untuk dokter bedah; Corong (mouthpieces) untuk peralatan pernapasan untuk
pasien; Corong untuk digunakan dengan aparatus pernapasan medis; Defibrillator (alat analisis irama jantung); Deker Lutut
untuk terapi; Deker kaki untuk terapi; Deker tangan untuk terapi; Disain lensa eksklusif dijual sebagai komponen terpadu dari
lensa intraokular; Dot botol susu; Dot makan bayi; Dot untuk bayi; Dot untuk memberi makan bayi; Elemen penukar panas
(thermic siphons) untuk keperluan medis dan perawatan medis; Filter bakteri; Filter mekanis untuk aparatus pernapasan; Filter
panas dan kelembapan untuk aparatus pernapasan; Filter udara untuk digunakan dengan aparatus pendukung pernapasan;
Filter untuk keperluan medis untuk memurnikan udara untuk bernapas; Filter untuk penggunaan medis; Filter untuk sistem
pernapasan; Foto-foto sinar-X untuk keperluan medis; Gastroskopi (alat pemeriksa perut); Gelang akupuntur; Gelang untuk
digigit bayi yang sedang tumbuh giginya; Gelas bekam ultrasonik; Gelas bekam untuk terapi moksibusi; Gergaji untuk
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keperluan pembedahan; Gigi palsu; Hemositometer (alat untuk perhitungan sel darah); Implan bedah terdiri dari bahan
buatan/tiruan; Implan ortopedi terbuat dari bahan buatan; Implan osseous terbuat dari bahan tiruan; Implan perbaikan tulang
yang tidak dapat terurai; Indikator karbon dioksida untuk keperluan medis; Indikator suhu untuk keperluan medis; Inhaler (alat
medis yang dihisap); Inhaler hidrogen (alat yang dihisap); Injektor cairan medis; Instalasi dan sistem suplai gas untuk
keperluan medis, terdiri dari aparatus dan alat tetap untuk mempersiapkan, memeriksa dan menyediakan gas untuk keperluan
medis; Instrumen bedah untuk menjahit; Instrumen dan peralatan bedah untuk operasi invasif minimal; Instrumen dan
peralatan medis dan bedah; Instrumen dan peralatan medis dan bedah mata; Instrumen diagnostic untuk keperluan medis;
Instrumen medis untuk pengujian penyakit menular; Instrumen medis yang disterilkan; Instrumen pengatur suhu untuk
keperluan medis; Instrumen pengukur suhu optik untuk keperluan inspeksi medis; Instrumen pengukur suhu untuk
penggunaan medis; Instrumen terapi panas; Instrumen tes sensitif suhu dan aparatus tes untuk keperluan medis; Instrumen
ventilasi pasien; Instrumen yang berkaitan dengan kesehatan umum, yaitu, instrumen kesehatan, kebugaran, olahraga, dan
sensor kesehatan, monitor, speaker dan display untuk mengukur, menampilkan, melacak, melaporkan, memantau,
menyimpan, dan mentransmisikan data biometrik, detak jantung, pergerakan tubuh, dan kalori yang terbakar; Instrument dan
peralatan ginekologi; Insufflator (alat penghembusan - untuk keperluan medis); Jacksen ress berfungsi untuk alat bantu
pernapasan; Jaket Untuk Terapi; Jaket yang dilengkapi dengan pengikat; Jarum bekam; Jarum fistula; Jarum penguji untuk
keperluan medis; Jarum penjahit luka; Jarum suntik medis; Jarum suntik untuk rahim; Jas robot rangka tubuh untuk keperluan
medis; Jas untuk operasi; KASA STERIL UNTUK MEDIS; Kain gendongan [perban pendukung]; Kalung Untuk Keperluan
Terapi; Kalung untuk keperluan medis; Kantong Air Susu Ibu (ASI); Kantong Plastik Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Kantong
penampung darah untuk donor darah (Palang Merah Indonesia); Kantong untuk buang air kecil / kantong urine; Kantong untuk
pengiriman air, larutan garam dan cairan lain, dan kotak pembasmi kuman; Kantung penyimpan cairan (keperluan
pembedahan); Kantung untuk pemberian nutrisi melalui hidung untuk pasien yang tidak dapat makan (Parenteral Nutrition);
Kanula Oksigen (untuk keperluan medis); Kanula nasal untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Kaos kaki untuk
pembengkakan pembuluh darah; Kasur pijat untuk tujuan medis; Kateter untuk hemodialisis; Kateter untuk pencitraan
ekokardiografi intrakardiak; Katrid campuran bahan sodium hidroksida dan kalsium oksida (soda lime); Katup untuk aparatus
pernapasan; Kawat pengikat untuk gigi palsu; Kawat penuntun [alat bantu pembedahan]; Klip pengaman untuk dot bayi; Klip
tabung yang merupakan bagian dari aparatus medis; Kompres termo elektrik (pembedahan); Kompresor (pembedahan);
Konektor trakeostomi; Konektor untuk filter untuk sistem pernapasan; Konektor untuk pelembab, ruang pelembapan dan
nebuliser yang merupakan bagian dari aparatus medis; Kotak yang dipersiapkan untuk alat-alat medis dan untuk digunakan
dokter; Kotak yang dipersiapkan untuk peralatan medis dan untuk digunakan ahli bedah; Kotak yang dipersiapkan untuk
peralatan medis dan untuk digunakan dokter; Kursi pijat; Kursi toilet untuk keperluan medis; Kursi untuk Pemeriksaan gigi dan
aksessoris gigi lainnya; Kursi untuk kebidanan (Untuk medis); Kursi untuk keperluan medis atau kedokteran gigi; Label
pengukur suhu untuk keperluan medis; Lampu bedah; Lampu untuk keperluan medis; Lampu untuk penyinaran diruang
operasi (operating lamp); Lampu unutk keperluan medis; Lanset, pisau bedah kecil; Lanset/pisau bedah mata dua; Lensa
(pengganti mata) untuk bedah implantasi; Lensa ortokeratologi; Liontin Untuk Terapi; Lithotripters; Loader jahit untuk
instrumen bedah untuk menjahit; MIKROSENSOR nirkabel implan untuk digunakan dalam bidang kedokteran;
MIKROSENSOR untuk tujuan medis; MIKROSENSOR untuk tujuan medis untuk mengukur data tubuh manusia; Mainan seks;
Masker LED untuk tujuan terapeutik; Masker bedah ber-filter tinggi; Masker bedah sekali pakai; Masker bedah yang dapat
dipakai ulang; Masker hidung untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Masker medis; Masker oral untuk pernapasan
buatan untuk keperluan medis; Masker pembiusan; Masker pernapasan untuk bantuan pernapasan untuk keperluan medis;
Masker pernapasan untuk pernapasan buatan; Masker untuk pernapasan non-invasif; Masker untuk terapi wajah; Masker
wajah anestesi; Masker wajah bio terapi; Masker wajah untuk penggunaan medis; Matras Decubitus Untuk keperluan Medis;
Matras Untuk Terapi; Matras angin untuk keperluan medis; Meja bedah; Membran gigi untuk digunakan dalam regenerasi
jaringan periodontal; Membran untuk penyaringan [medis]; Mesin Hemodialis; Mesin Sinar-X untuk keperluan medis (alat
rontgen); Mesin dan peralatan medis; Mesin dialisis (untuk keperluan pencucian darah); Mesin facial wajah yang berfungsi
untuk membersihkan wajah dari kotoran-kotoran sisa make up dan mengangkat lapisan sel-sel kulit mati; Mesin laser
fractional C02 yang berfungsi untuk mengatasi problem kulit seperti strectmark (paska kehamilan) dan mengatasi kulit yang
mengendur; Mesin listrik pengelupas kulit wajah untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik portabel pengelupas kulit wajah
(medis); Mesin untuk menghilangkan tato; Mucosa buatan; Nebuliser portabel untuk keperluan medis; Nebulizer untuk
pemberian aerosol ke sistem pernafasan pasien; Optalmoskop (alat diagnostik mata); Opthalmometer (alat diagnostik mata);
Otomat aerosol untuk keperluan medis; PERLAK BAYI; Pakaian kompresi ketat untuk keperluan medis; Pakaian medis;
Pakaian untuk pemeriksaan pasien; Pakaian untuk ruang operasi; Pass Box Antiradiasi untuk keperluan laboraturium yang
digunakan untuk transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pass Box untuk keperluan laboraturium yang
digunakan untuk transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pass Through Box untuk keperluan
laboraturium yang digunakan untuk transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pelapis dijual sebagai
komponen terpadu dari implan ortopedi buatan; Pelapis dijual sebagai komponen terpadu dari implan ortopedi buatan yang
digunakan dalam rekonstruksi sendi atau operasi penggantian sendi; Pelat pemanas untuk pelembab untuk digunakan dengan
aparatus pernapasan medis; Pelembab untuk pernapasan; Pembersih lidah; Pembersih pori untuk keperluan medis; Pemindai
optik untuk keperluan inspeksi medis; Pencegahan kehamilan bukan dari bahan kimia; Pendan untuk anestesi; Pendan untuk
bedah; Pengganti rambut; Pengganti tulang / tulang rawan / ligamen dan tendon; Pengganti tulang untuk keperluan bedah;
Penghangat tubuh bayi; Penghilang pokok bedah; Pengikat untuk pelembab dan nebuliser yang merupakan bagian dari
aparatus medis; Penjepit untuk dot bayi; Penopang kaki bertelapak datar; Penukar kelembapan untuk penggunaan medis
dalam mentransfer panas dari napas yang dihembuskan ke napas yang dihirup; Penunjang pergelangan tangan untuk
keperluan medis; Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse cap); Penyangga (pendukung) medis yang ketat saat
dikenakan; Penyangga (pendukung) ortopedi; Penyangga (pendukung) untuk keperluan medis; Penyangga tapak kaki untuk
alas kaki; Penyangga-penyangga untuk tujuan medis; Penyemprot untuk keperluan medis; Perabot khusus dibuat untuk
keperluan medis; Peralatan (terapeutik) untuk membersihkan, merawat, mengkondisikan, memperbaiki, mengencangkan,
mengelupas dan memperbarui kulit; Peralatan Kecantikan; Peralatan Kecantikan Frekuensi Radio; Peralatan Laboratorium
untuk Tujuan Diagnostik Medis; Peralatan Terapi Yang Menggabungkan Fasilitas Pijat; Peralatan Untuk Digunakan Dalam
Analisis Medis; Peralatan akupunktur listrik; Peralatan bantu pernapasan hidung; Peralatan bedah; Peralatan dan instrumen
dokter hewan; Peralatan dan instrumen medis; Peralatan dan instrumen medis untuk operasi didalam ruangan modular;
Peralatan dan instrumen medis untuk pemberian obat transdermal yang terdiri dari jarum mikro dan tempelan perekat;
Peralatan dan perangkat medis yaitu monitor dan sensor pasien nirkabel; Peralatan dan perangkat medis yaitu sensor dan
alarm medis untuk memantau dan mengukur sifat darah dan pernapasan serta kondisi fisiologis lainnya; Peralatan dan
perkakas pembedahan; Peralatan dan perlengkapan pijat dan mobilitas; Peralatan dan perlengkapan untuk keperluan bedah,
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medis, gigi, kedokteran hewan; Peralatan hemodialisis; Peralatan infus untuk tujuan terapi; Peralatan infus untuk tujuan terapi
(infusion pump); Peralatan kesehatan umum, yaitu kesehatan, kebugaran dan olahraga, serta sensor, monitor dan layar
kesehatan untuk mengukur, menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan mengirimkan data biometrik, detak jantung,
pergerakan badan serta pembakaran kalori; Peralatan medis pengukur kekuatan paru-paru (Spirometer); Peralatan medis
untuk pengujian diagnostik in vitro; Peralatan medis yang telah disterilisasi anti kuman; Peralatan microdermabrasion;
Peralatan ortodontik (untuk perawatan gigi); Peralatan pelembab (humideifer) untuk digunakan dengan aparatus terapi
pernapasan; Peralatan pelembab (humidifer) untuk digunakan dengan aparatus pernapasan; Peralatan pelembab (humidifer)
untuk keperluan medis dan perawatan medis; Peralatan pemanas untuk keperluan pertolongan pertama; Peralatan pencitraan
resonansi magnetik; Peralatan perawatan gigi menggunakan listrik; Peralatan pernapasan medis dengan pelembab gas
pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke
pasien yang bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan
pernapasan medis portabel, yang dioperasikan dengan baterai dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang
terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan
melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan pernapasan medis untuk digunakan dalam
terapi CPAP untuk pasien yang bernapas secara spontan; Peralatan pernapasan neonatal untuk digunakan dalam terapi
CPAP; Peralatan pernapasan portabel untuk pasien; Peralatan pernapasan portabel untuk pasien untuk digunakan dengan
sumber oksigen portabel, khususnya silinder oksigen; Peralatan pernapasan portabel untuk pasien untuk dihubungkan dengan
suplai gas pusat stasioner, eksternal; Peralatan pernapasan portabel yang dioperasikan dengan baterai untuk pasien;
Peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung; Peralatan pijat;
Peralatan pijat dengan menggunakan getaran; Peralatan resusitasi (alat bantu pernapasan); Peralatan tomografi untuk
keperluan medis; Peralatan transpirasi medis; Peralatan uji diagnostik medis; Peralatan untuk digunakan dalam analisa medis;
Peralatan untuk digunakan dalam analisis medis patologi anatomi yaitu cover glass, coating slide, object glass, casette
embedding, reagensia; Peralatan untuk keperluan diagnostic (medis); Peralatan untuk memijat mata; Peralatan untuk
menstimulasi kulit; Peralatan untuk pengujian darah; Peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga untuk tujuan
kecantikan; Perangkap air yang merupakan bagian dan/atau aksesoris untuk aparatus medis; Perangkat Pelindung Mata;
Perangkat Pencuci Wajah; Perangkat alat bantu tidur dengan pancaran cahaya; Perangkat medis, yaitu, monitor pasien untuk
memantau properti darah, properti jaringan, denyut nadi atau properti pernapasan dan sensor pemantauan pasien; Perangkat
medis- yaitu- monitor pasien berupa perangkat medis portabel dengan sensor untuk memantau gerakan fisik pasien yang
memakai atau membawa perangkat- dan sensor pemantauan pasien; Perangkat pemberian obat untuk subkutan implan;
Perangkat saluran selang darah (Blood Tubing Line Set); Perangkat tabung pernapasan sekali pakai untuk aparatus
pernapasan; Perangkat tabung pernapasan untuk aparatus pernapasan; Perangkat tabung pernapasan yang dapat disterilkan;
Perban suspensi; Perban untuk membantu persendian, anatomi; Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan,
kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan
benang bedah; Perkakas-perkakas dan pesawat-pesawat analisis yang termasuk dalam kelas 10; Perlak untuk bayi yang tidak
berdaya untuk buang air kecil atau besar; Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas ilmu kedokteran yang termasuk dalam
kelas 10; Pisau anatomi/pisau bedah; Pisau corn (untuk keperluan medis); Pistol pijat listrik; Pompa buah dada untuk
mengeluarkan air susu (Pompa ASI); Pompa dan kompresor untuk keperluan medis; Pompa jarum suntik dan pompa infus;
Pompa makan enteral (feeding pump); Pompa udara untuk digunakan dengan aparatus pendukung pernapasan; Pompa untuk
menyalurkan makanan [alat medis]; Probe suhu udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus pernapasan medis; Probe
suhu untuk keperluan medis; Rapid test; Ray ultraviolet lampu untuk kegunaan medis; Regulator vakum untuk keperluan
medis; Respirator neonatal asphyxia; Respirator untuk pemberian nafas buatan; Robot bekam; Robot penunjang pengobatan
dalam, dan mesin serta instrumennya; Robot untuk keperluan bedah; Ruang pelembapan untuk peralatan pernapasan; Ruang
pelembapan untuk sistem tabung pernapasan; SIKAT MULUT DAN BAYI; Sabuk hernia; Sabuk penyangga perut bagian
bawah; Saluran pembuangan untuk keperluan medis; Saluran saraf buatan; 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 gigi; Sarung tangan pelindung untuk tujuan hewan; Sarung tangan pelindung untuk tujuan medis;
Sarung tangan pemeriksaan untuk tujuan medis; Sarung tangan untuk keperluan medis; Scanner CT Sinar-X; Selang infus;
Selimut Untuk Terapi; Semprotan saluran kencing; Sensor optik untuk mendeteksi kadar air dalam ruang pelembapan untuk
aparatus pernapasan medis; Sensor pelindung tekanan vena; Sensor suhu untuk penggunaan medis; Sensor untuk keperluan
medis; Sensor untuk mengukur kelembapan udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus pernapasan medis; Sensor
untuk mengukur suhu dari udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus pernapasan medis; Set gigi tiruan; Sikat untuk
membersihkan rongga tubuh; Silicone implan prostetik; Sirkit pernafasan berfungsi untuk alat bantu pernapasan; Sistem
pernapasan buatan yang disegel, ditutup untuk pasien, meliputi peralatan pernapasan pasien, pelembab gas pernapasan dan
masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Sistem tabung pernapasan dengan permukaan dipanaskan; Sol
sepatu ortopedi; Sphygmomanometer (alat pengukur tekanan darah); Spirometer [peralatan medis]; Stethoscope; Sumbat
telinga (alat pelindung telinga); Tabung pemanas yang merupakan bagian dari aparatus medis; Tabung pengisi air untuk
pelembab untuk digunakan dengan aparatus perawatan pernapasan; Tabung pengisi air untuk ruang pelembapan untuk
keperluan medis dan perawatan medis; Tabung pernapasan; Tabung pernapasan dengan permukaan dipanaskan; Tabung
sinar-X untuk keperluan medis; Tabung tambahan untuk tabung pernapasan; Tabung udara terkompresi untuk keperluan
medis; Tabung untuk bernapas, khususnya tabung yang merupakan aksesoris untuk pernapasan dan anestesi; Tabung untuk
digunakan dengan aparatus pernapasan medis; Tabung vakum yang digunakan untuk pengujian sampel darah; Tandu Kursi;
Tandu Paduan Aluminium Scoop; Tandu Paduan Aluminium untuk ambulans; Tang jepit kastrasi (untuk mengebiri); Tang kecil
catut (untuk keperluan medis); Tas perkakas untuk penggunaan para dokter bedah dan dokter; Tempat Tidur 2 Engkol ABS;
Tempat buang air kecil yang dapat dibawa-bawa (portabel); Tempat monitor yang merupakan aksesoris untuk aparatus medis
dan perabot medis; Tempat tidur angin untuk tujuan medis; Tempat tidur beroda untuk keperluan medis; Tempat tidur
hidrostatik untuk keperluan medis; Tempat tidur khusus dibuat untuk digunakan oleh pasien luka bakar; Tempat tidur khusus
dibuat untuk tujuan medis; Tempelan atau bantalan medis untuk terapi moksibusi; Tempelan pendingin berbentuk bantalan
atau jel untuk menyerap dan memancarkan panas mendadak dalam tubuh manusia; Tempelan pendingin untuk keperluan
medis; Tempolong peludahan untuk keperluan medis; Thermometer; Tilam di bawah sprei untuk tempat tidur orang sakit; Tirai
ruang bedah; Tongkat penopang tubuh; Tongkat penopang untuk keperluan medis; Tongkat quad (berkaki empat) untuk
keperluan medis; Tumpuan siku untuk keperluan medis; Tutup ujung tongkat penyangga untuk orang- orang cacat; Ujung
tongkat penopang untuk orang cacat; Wadah Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Wadah Plastik Penyimpan Air Susu Ibu (ASI);
Wadah khusus dibuat untuk limbah medis; Wadah khususnya diadaptasi untuk membuang
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limbah medis yang terkontaminasi; Wadah untuk keperluan membasuh mata (alat medis); Wadah untuk memberi obat; Wadah
yang dibuat khusus untuk pembuangan hasil medis; aat Pijat Listrik; alas kaki ortopedi; alat Pijat Estetika, Listrik; alat bantu
Dengar; alat bantu berjalan; alat bantu dengar analog; alat bantu dengar digital; alat bantu dengar elektrik; alat bantu dengar
elektronik; alat bantu dengar medis; alat bantu dengar programmable; alat bantu jalan untuk penyandang cacat; alat bedah
dan medis dalam bentuk alat perangsang untuk rehabilitasi otot; alat couter yaitu peralatan yang digunakan untuk sunat; alat
di luar tubuh dipasang pada orang berbaring di ranjang terapi yang dapat memberikan kompresi sekuensial dengan bantuan
lilitan pasangan manset di kaki pada fase diastolik dan dekompresi pada fase sistolik yang dapat dikontrol baik tekanan,
frekuensi maupun waktunya secara otomatis dengan sinkronisasi EKG dan atau lainnya yang dapat membuat aliran balik di
pembuluh darah ke jantung; alat diagnostik untuk tes kehamilan; alat estetika untuk mencerahkan kulit; alat estetis untuk
kecantikan; alat konterpulsasi jantung eksternal yang diperkuat / enhanced noninfasif; alat kontrasepsi; alat medis dalam
bentuk sensor untuk memantau pasien sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi; alat medis untuk analisis gaya berjalan;
alat medis untuk digunakan dalam donor darah dengan kantong darah; alat medis untuk pengujian darah, cairan tubuh dan
jaringan; alat medis yang menggabungkan realitas virtual atau realitas tertambah (augmented reality) untuk digunakan oleh
praktisi kesehatan dalam prosedur pembedahan, keterlibatan pasien atau rehabilitasi pasien; 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 monitor ngompol; alat pacu jantung; alat pacu jantung
otak; alat pelindung diri untuk keperluan medis; alat pembawa cairan amalgam (penambal gigi); alat pembersih untuk
keperluan kedokteran gigi; alat pemijat tekanan jari; alat pemijat untuk mata, badan dan kaki; alat pemijat yang dioperasikan
dengan listrik; alat penghisap luka; alat pengujian gula darah untuk tujuan diagnostik medis; alat pengukur tekanan darah; alat
perawatan kulit yang menggunakan lampu LED, bukan untuk penggunaan medis; alat pijat estetika untuk menghilangkan
kerutan kulit; alat pijat listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pijat manual; alat pijat perawatan kulit; alat pijat wajah; alat
suntik obat; alat terapi dan bantu diadaptasi untuk penyandang cacat; alat terapi elektromagnetik frekuensi rendah; alat terapi
elektromagnetik frekuensi tinggi; alat terapi stimulasi kulit; alat terapi udara panas; alat terapi ultrasonik; alat terapi untuk anak
autis; alat ukur laju aliran darah; alat untuk mengambil sampel cairan tubuh; alat untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh
untuk tujuan medis; alat untuk terapi; alat yang digunakan untuk membersihkan dan menghilangkan plak dan karang gigi; alatalat dan instrumen-instrumen perawatan kecantikan listrik untuk keperluan rumah tangga; alat-alat pembersih kulit kepala
listrik untuk keperluan rumah tangga; alat-alat pembersih wajah listrik untuk keperluan rumah tangga; alat-alat penghisap listrik
untuk kotoran yang menyumbat pori untuk keperluan rumah tangga; alat/peralatan pemijat; alat/peralatan pemijat yang bisa
ditenteng/portabel; aligners ortodontik; amplifier akustik [alat bantu dengar] untuk sebagian orang tuli; amplop dan wadah
untuk pengumpulan ekskresi dari tubuh manusia; analisis untuk identifikasi bakteri untuk tujuan medis; anggota badan, mata
dan gigi palsu; anti-menyusui perangkat dalam proses penyapihan anak sapi; anti-menyusui perangkat untuk menyapih
hewan; aparat aktivitas seksual, perangkat dan artikel; aparat akupunktur; aparat bedah dan instrumen untuk digunakan gigi;
aparat bedah dan instrumen untuk penggunaan medis; aparat bedah dan instrumen untuk penggunaan medis, gigi atau
kedokteran hewan; aparat dan instalasi untuk produksi sinar-X, untuk tujuan medis; aparat dan instrumen untuk terapi
radioisotop; aparat elektroforesis untuk tujuan medis; aparat endoskopi untuk tujuan medis; aparat enema untuk tujuan medis;
aparat fisioterapi; aparat fototerapi untuk tujuan medis; aparat fumigasi untuk keperluan medis; aparat gigi; aparat infus untuk
tujuan terapeutik; aparat latihan fisik untuk tujuan medis; aparat latihan fisik untuk tujuan terapeutik; aparat latihan untuk tujuan
rehabilitatif medis; aparat lavage untuk tujuan terapeutik; aparat obstetrik untuk ternak; aparat ortopedi dan instrumen untuk
digunakan diagnostik dan terapeutik; aparat ortopedi untuk talipes; aparat pencitraan diagnostik untuk digunakan dalam
kedokteran nuklir; aparat pencitraan diagnostik untuk tujuan medis; aparat penggambaran medis; aparat polimerisasi untuk
digunakan dalam perawatan gigi; aparat polimerisasi untuk tujuan gigi; aparat radiologi untuk tujuan medis; aparat rehabilitasi
tubuh untuk tujuan medis; aparat stimulasi elektronik untuk tujuan terapi fisik; aparat telemetri untuk tujuan medis; aparat
termoterapi untuk tujuan medis; aparat tes genetik untuk tujuan medis; aparat traksi untuk tujuan medis; aparat ultrasound
untuk tujuan medis; aparat untuk operasi non-invasif; aparatur akupresur; aparatur bedah; aparatur bungkus pijat panas;
aparatur diagnostik ultrasonik untuk tujuan medis; aparatur diagnostik untuk mendeteksi protein prion normal; aparatur filter
gas yang digunakan dalam operasi laparoskopi; aparatur ginekologi; aparatur hemodialisis; aparatur hewan; aparatur
kebidanan; aparatur kontrasepsi; aparatur moksibusi; aparatur orthotic; aparatur ortopedi; aparatur ortopedi tulang belakang;
aparatur pengiriman anestesi; aparatur pijat kaki; aparatur radioterapi; aparatur transfusi darah; aparatur urologis; aparatur
vaksinasi otomatis; aparatus drainase luka; aparatus elektromedis atau elektroterapi dan instrumen untuk melangsingkan;
aparatus pemantauan denyut jantung; aparatus pemijat yang menggunakan hawa/udara panas; aparatus pemutih gigi medis;
aparatus pernapasan untuk pernapasan buatan; aparatus untuk DNA dan RNA pengujian untuk tujuan medis; aparatus untuk
memijat dengan getaran; aparatus untuk memijat yang menggunakan motor penggetar; aparatus untuk mengambil sampel
darah; aparatus untuk mengukur aliran darah arteri di mata; aparatus untuk mengukur tekanan intrakranial; aparatus untuk
pengobatan jerawat; aparatus untuk pengobatan selulit; aparatus untuk pengobatan tuli; aparatus untuk regenerasi sel-sel
induk untuk tujuan medis; aparatus untuk stimulasi saraf transkutan listrik; aparatus untuk terapi rileksasi otot; aparatus untuk
terapi ultrasound; aparatus untuk tulang pengaturan; aparatus, perangkat dan artikel untuk merawat bayi; aplikator untuk
sediaan farmasi; artikulator gigi; aspirasi kanula untuk laparsocopy; aspirator vakum untuk keperluan medis; atomizers dijual
kosong untuk tujuan medis; atomizers untuk mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; atomizers untuk tujuan medis;
bagian tulang buatan untuk ditanamkan pada tulang alami; bahan dan perlengkapan jahit; baki cetakan gigi; band akupresur
untuk menghilangkan mabuk; band akupresur untuk menghilangkan mendengkur; band akupresur untuk menghilangkan mual;
bantal air untuk keperluan medis; bantal kantong es untuk tujuan medis; bantal leher rahim untuk tujuan medis; bantal obat
tidur untuk insomnia; bantal ortopedi; bantal udara untuk tujuan medis; bantal untuk keperluan medis; bantal untuk tujuan
medis; bantalan inkontinensia tidur; bantalan lutut dan siku ortopedi; bantalan pemanas kimia diaktifkan untuk tujuan medis;
bantalan perut untuk tujuan medis; bantalan untuk gips ortopedi; bantalan untuk mencegah luka tekanan pada tubuh pasien;
bantalan, bantal dan selimut yang dipanaskan secara elektrik, untuk tujuan medis; bantu berjalan untuk tujuan medis; bantu
rangsangan seksual dewasa; bantu seksual dewasa; batang intramedulla; bedah implan terdiri dari bahan buatan untuk
digunakan dalam regenerasi jaringan dipandu; bedah implan terdiri dari bahan buatan untuk menggantikan jaringan manusia;
bedah implan terdiri dari bahan buatan untuk regenerasi jaringan gusi; benang untuk tujuan medis; benang, bedah; bergetar
bantal kursi pijat; berpakaian forceps; berpakaian forsep untuk tujuan bedah; biometers lensa intraokular; bit untuk bor gigi; bit
untuk latihan bedah; bola anal [mainan seks]; bola pijat; bor gigi; botol bayi; botol infus; botol penetes untuk tujuan medis; botol
penyimpanan ASI; botol susu; bronchoscopes; bros gigi; busur karbon lampu untuk tujuan medis; cakram pemotongan untuk
aplikasi gigi; cakram pemotongan untuk tujuan gigi; cangkir hisap luka; cangkir untuk obat administrasi; cangkok
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pembuluh darah buatan; catgut bedah; cauteries listrik untuk keperluan bedah; cekungan untuk tujuan medis; celana ketat
kompresi untuk tujuan medis; celana kompresi; cermin bedah; cermin genggam untuk digunakan dalam pemeriksaan gigi;
cermin gigi; cermin untuk dokter gigi; cincin anti-rematik; cincin bergetar; cincin bio magnetic untuk tujuan medis; cincin bio
magnetic untuk tujuan terapeutik; cincin bio magnetic untuk tujuan terapeutik atau medis; cincin penis [mainan seks]; cocok
exoskeleton robot untuk keperluan rehabilitasi fisik; cocok exoskeleton robot untuk tujuan terapeutik; cocok exoskeleton robot
untuk tujuan terapi fisik; colokan anal [mainan seks]; colposcopes; computed tomography [CT] aparatur; computed
tomography [CT] scanner; corong terapi untuk pencegahan mendengkur; cover untuk botol susu; cranio-maksilofasial implan
yang terbuat dari bahan buatan; cryo; cryo untuk pengobatan dan pengangkatan tumor; cut-off roda untuk tujuan gigi;
cystoscopes; defibrillator eksternal; dental dam; depressors lidah; depressors lidah untuk tujuan medis; dermabraders;
diafragma kontrasepsi; dilator dubur; dilator ginekologi; dilator hidung; dilator hidung internal yang; dilator rahim; dilator
serviks; dilator uretra; dilator urologi bedah; dilator vagina; dildo; dipan jari untuk pemeriksaan; dipan jari untuk tujuan
diagnostik; dipan jari untuk tujuan medis; dot untuk bayi; dot untuk botol bayi; droppers mata untuk tujuan medis; droppers
untuk obat administrasi; dukungan kembali untuk tujuan medis; dukungan medis kaus kaki; dukungan medis stoking;
ekspander palatal; ekstraktor batu untuk keperluan medis; electrocardiographs; electroencephalographs; electrolarynx;
electrolarynxes; elektroda defibrilasi jantung; elektroda jantung; elektroda untuk defibrillator eksternal; elektroda untuk
penggunaan medis; elektrokardiograft untuk tujuan hewan; empeng gigi; endoprostheses; endoskopi medis fleksibel;
endoskopi medis kaku; endoskopi untuk tujuan medis; es tas untuk tujuan medis; esophagoscopes; excavator gigi; filter bau
untuk alat ostomy; filter darah; filter untuk masker pernapasan untuk penggunaan medis; filter untuk sinar ultraviolet, untuk
tujuan medis; fingerstalls untuk tujuan diagnostik; fingerstalls untuk tujuan medis; frame berjalan bagi penyandang cacat; gaun
bedah; gaun medis; gaun pemeriksaan pasien pakai; gelang anti-mual; gelang anti-rematik; gelang magnet untuk tujuan
medis; gelang untuk digigit bayi yang sedang pertumbuhan gigi; gelang untuk tujuan medis; gelas bekam; generator frekuensi
tinggi untuk penggunaan medis; generator frekuensi tinggi untuk tujuan medis; generator medan magnet untuk tujuan medis;
genggam rol pijat; gigi cincin menggabungkan mainan kerincingan bayi; gigi palsu; glukometer; grinding disc untuk aplikasi
gigi; grinding disc untuk tujuan gigi; guidewires hidrofilik untuk melacak kateter; gunting untuk operasi; gunting untuk tujuan
medis; gurneys rumah sakit; handpieces gigi; hati buatan; helm terapi laser untuk mengobati alopecia; hemostat; high density
lipoprotein pengujian kolesterol aparat untuk tujuan diagnostik medis; hysteroscopes; ice pack untuk kompress; ikat pinggang,
listrik, untuk keperluan medis; implan [prostesis] untuk digunakan dalam bedah mulut; implan [prostesis] untuk digunakan
dalam operasi rahang; implan [prostesis] untuk digunakan dalam operasi tulang rahang; implan [prostesis] untuk digunakan
dalam operasi wajah; implan [prostesis] untuk digunakan dalam tendon; implan [prostesis] untuk digunakan dalam tubuh;
implan [prostesis] untuk digunakan dalam tulang mencangkok; implan [prostesis] untuk ligamen; implan [prostesis] untuk
operasi tulang; implan bedah buatan; implan bedah yang terbuat dari bahan buatan; implan buatan; implan cotyloid terbuat
dari bahan buatan; implan gigi panduan bedah; implan gigi yang terbuat dari bahan buatan; implan intraokular untuk
mengubah warna mata yang terbuat dari bahan buatan; implan intravaskular yang terbuat dari bahan buatan; implan koklea
yang terbuat dari bahan buatan; implan laring buatan; implan mata yang terbuat dari bahan buatan; implan medis yang terbuat
dari bahan buatan; implan ortopedi; implan ortopedi buatan; implan ortopedi yang terbuat dari bahan buatan; implan otological;
implan payudara; implan payudara buatan; implan pinggul; implan pinggul buatan; implan pintar dengan built-in pasien
pemantauan sensor; implan prostetik; implan sendi ortopedi; implan tulang belakang yang terbuat dari bahan buatan; implan
tulang terbuat dari bahan buatan; implan tulang terbuat dari keramik; implant-implant (yang ditanamkan) untuk perkakasperkakas ilmu kedokteran; infus set; inhalators oksigen untuk tujuan terapeutik; inhaler dijual kosong untuk keperluan medis;
inhaler dijual kosong untuk tujuan terapeutik; inhaler oksigen untuk keperluan medis; inhaler untuk mengelola obat aerosol
sistem pernapasan pasien; injector insulin; injector insulin dijual kosong; injector jet untuk tujuan medis; injector obat; injector
suntik; inkontinensia kasur pelindung; inkubator untuk bayi; inkubator untuk tujuan medis; instrumen akupunktur; instrumen
akupunktur non-listrik; instrumen bedah untuk digunakan dalam bedah ortopedi; instrumen bedah untuk digunakan dalam
bedah ortopedi dan tulang belakang; instrumen bedah untuk digunakan dalam operasi tulang belakang; instrumen chiropractic;
instrumen dan peralatan ginekologi; instrumen dan peralatan kebugaran (wellness) umum, yaitu, perangkat pemantauan
kesehatan untuk memperkirakan konsumsi oksigen maksimal.; instrumen dan peralatan kebugaran (wellness) umum, yaitu,
perangkat pemantauan kesehatan untuk menyimpan, menyampaikan, melacak, mengukur dan menampilkan data biometrik,
gerakan tubuh, tidur, detak jantung, dan kalori terbakar; instrumen dan peralatan untuk perawatan bedah dan medis ostomi
dan inkontinensia; instrumen dan peralatan untuk perawatan medis dan bedah luka; instrumen dan peralatan untuk perawatan
medis dan bedah sistem saluran kemih dan untuk rekonstruksi dasar panggul; instrumen dan peralatan urologi; instrumen gigi;
instrumen ginekologi; instrumen ginekologi untuk memeriksa organ reproduksi perempuan; instrumen hewan; instrumen injeksi
tanpa jarum; instrumen kosmetik elektronik; instrumen litotomi; instrumen medis; instrumen ortodontik; instrumen
otolaryngology; instrumen pembedahan untuk digunakan dalam pembedahan ortopedi yang melibatkan sendi; instrumen
pemotong bedah; instrumen untuk digunakan dalam kedokteran gigi palsu; instrumen untuk digunakan dalam operasi
gastrointestinal; instrumen untuk pijat; instrumen urologis; intrauterine device untuk kontrasepsi; irigasi oral untuk digunakan
dalam kedokteran gigi; irigasi untuk keperluan medis; irigator dan bagian-bagiannya berupa tabung drainase, pompa,
selongsong, kantong dan regulator untuk keperluan medis.; jahitan; jahitan bedah; jala bedah terutama terdiri dari bahan
buatan; jaringan palsu untuk digunakan parietal; jaringan palsu untuk digunakan vaskular; jaringan palsu untuk digunakan
visceral; jarum akupunktur; jarum bedah; jarum biopsi; jarum injeksi untuk tujuan medis; jarum kunci luer untuk penggunaan
medis; jarum suntik; jarum suntik bola dubur; jarum suntik gigi; jarum suntik insulin; jarum suntik jarum multishot; jarum suntik
sekali pakai; jarum suntik sekali pakai untuk tujuan medis; jarum suntik spinal; jarum suntik untuk injeksi; jarum suntik untuk
tujuan medis; jarum suntik vagina; jarum untuk tujuan medis; jas scrub bedah; jembatan gigi; jembatan yang ditahan dengan
implan untuk keperluan gigi; jempol sampul plastik untuk mencegah mengisap ibu jari; jig pengeboran untuk aplikasi bedah; jig
pengeboran untuk aplikasi gigi; kabel cerclage; kaki bionik dpt dipakai untuk tujuan ortopedi; kaku tegap kaset [perban
mendukung]; kamera endoskopi untuk tujuan medis; kamera intraoral gigi; kamera retina untuk tujuan medis; kantong drainase
luka; kantong feses; kantong kolostomi; kantong ostomy; kantong penyimpanan asi; kantong urin; kanula irigasi untuk
laparoskopi; kapiler drainase tabung; karet gelang ortodontik; kasur angin untuk bayi, untuk tujuan medis; kasur dukungan
untuk tujuan medis; kasur melahirkan; kasur untuk tujuan medis; kasus cocok untuk peralatan medis; kasus untuk instrumen
medis dan bedah; kateter; kateter balon; kateter balon untuk digunakan dalam angioplasty; kateter bedah; kateter intrakardial;
kateter intravena; kateter kondom; kateter medis; kateter uretra; kateter vena sentral; katup botol makan; katup jantung
buatan; katup subkutan terdiri dari bahan buatan untuk implantasi; kaus kaki kompresi; kaus kaki kompresi untuk tujuan medis
atau terapi; kaus kaki medis; kaus kaki ortopedi; kaus kaki untuk penderita diabetes; kaus kompresi; kawat gigi; kawat gigi
lutut untuk tujuan medis; kawat gigi ortopedi; kawat gigi pergelangan kaki untuk tujuan medis; kawat gigi siku untuk tujuan
medis; kawat gigi untuk anggota badan dan sendi untuk penggunaan medis; kawat melengkung untuk gigi; kemiringan
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luer untuk penggunaan medis; kerah Elizabethan untuk tujuan hewan; kerah leher rahim; keratoscopes; kerekan cacat;
kerekan untuk mengangkat pasien; kerekan untuk pasien; kimiawi diaktifkan kompres dingin untuk tujuan medis; kimiawi
diaktifkan kompres panas untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan paket gel dingin untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan paket
gel panas untuk tujuan medis; klem panggul; klem panggul darurat; klip hidung terapi untuk pencegahan mendengkur; koleksi
tas darah untuk keperluan hewan; koleksi tas darah untuk keperluan hewan, kosong; koleksi tas darah untuk tujuan medis;
koleksi tas darah untuk tujuan medis, kosong; kolektor feses; kompresi kaus kaki; kompresi stoking; kompresi
thromboprophylaxis stoking; kompresi tubuh ekstremitas lengan untuk digunakan dalam sepak bola dan olahraga lainnya;
kompresor bedah; kompress payudara; kondom; kondom rasa; kondom spermisida; kondom urin; kondom urin, sarung uri,
kateter kondom, sabuk ostomy; konsentrator oksigen untuk keperluan medis; kontainer terutama disesuaikan untuk
pembuangan jarum suntik; korset perut; korset untuk tujuan medis; kosmetik mikro-tusuk jarum perangkat untuk merangsang
kolagen di kulit; kosmetik perangkat mikro-tusuk jarum untuk meningkatkan warna kulit, tekstur dan hidrasi; kuarsa lampu
untuk tujuan medis; kulit buatan untuk tujuan bedah; kuret; kuret tajam; kuret tumpul untuk tujuan bedah; kursi dokter gigi;
kursi pemeriksaan gigi; kursi perawatan pasien medis; kursi prosedur medis; lampu bedah; lampu inframerah untuk tujuan
medis; lampu menyembuhkan gigi; lampu menyembuhkan gigi LED; lampu menyembuhkan halogen gigi; lampu untuk tujuan
medis; laparoscopes; laryngoscopes; laser untuk keperluan gigi; laser untuk keperluan hewan; laser untuk keperluan medis;
laser untuk perawatan kosmetik wajah dan kulit; laser untuk perawatan kosmetik wajah, kulit, folikel rambut; laser untuk
perawatan kulit; laser untuk terapi kecantikan; laser untuk tujuan bedah; laser untuk tujuan kosmetik; laser untuk tujuan tetes
mata; latihan bedah; layar radiologi untuk tujuan medis; legging kompresi; lembaran inkontinensia; lengan bionik dpt dipakai
untuk tujuan prosthetics; lengan kompresi tubuh ekstremitas; lengan kompresi tubuh ekstremitas untuk digunakan atletik;
lengan kompresi untuk anak sapi; lengan kompresi untuk kaki; lengan kompresi untuk lengan; lengan kompresi untuk lutut;
lengan kompresi untuk pergelangan tangan; lengan kompresi untuk siku; lengan robot untuk kolektomi dan operasi dubur;
lengan robot untuk operasi dada dan kardiovaskular; lengan robot untuk operasi ginekologi; lengan robot untuk operasi ginjal;
lengan robot untuk operasi jantung; lengan robot untuk operasi laparoskopi; lengan robot untuk operasi prostat; lengan robot
untuk operasi sternotomy; lengan robot untuk operasi thoracoscopic; lengan robot untuk operasi transoral; lengan robot untuk
operasi urologi; lengan robot untuk tujuan bedah; lensa buatan untuk implantasi di mata; lensa intraokular; lift periosteal;
ligamen buatan; ligamen palsu; lulus kaus kaki kompresi; magnetic resonance imaging [MRI] peralatan untuk keperluan medis;
magnetic resonance imaging [MRI] scanner; magnetic resonance tomography [MRT] aparatur; mahkota gigi; mahkota gigi
yang terbuat dari paduan keramik; makan cangkir untuk tujuan medis; makanan enteral pompa; manik-manik anal [mainan
seks]; manset kompresi; masker Cleanroom wajah; masker bedah; masker laryngeal; 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; 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 dipanaskan elektrik untuk
tujuan terapeutik; masker wajah pelindung untuk penggunaan gigi; masker wajah untuk penggunaan bedah; masker wajah
untuk penggunaan bedah untuk perlindungan antibakterial; masker wajah untuk tujuan sanitasi; masturbator [perangkat
rangsangan seksual untuk orang dewasa]; mata buatan; medis mikro-tusuk jarum perangkat untuk jerawat mengobati, bekas
luka dan stretch mark; meja resep untuk penggunaan rumah sakit; meja resusitasi (Tempat Periksa Khusus untuk Meletakkan
Bayi); membran timpani buatan; mendalam bola pijat jaringan; mendengar penutup telinga perlindungan; mendengar penutup
telinga perlindungan yang digunakan dalam industri konstruksi; mendukung lengkungan untuk sepatu; mendukung lengkungan
untuk sepatu bot dan sepatu; mendukung lutut untuk tujuan medis; mendukung ortopedi; mendukung pergelangan kaki untuk
tujuan medis; mendukung tennis elbow; mengebiri alat untuk tujuan hewan; mengisi instrumen untuk tujuan gigi; menjatuhkan
pipet untuk tujuan medis; menyisipkan dukungan lengkungan untuk sepatu; menyisipkan orthotic untuk alas kaki; mesin
dialisis; mesin latihan untuk tujuan rehabilitatif medis; mesin reflexologi untuk keperluan medis; mesin untuk menjepit, memijat
dan menekan untuk keperluan medis; microsensor probe untuk tujuan medis untuk mengukur data tubuh manusia; minum
cangkir untuk digunakan oleh pasien dengan gangguan menelan; mitela ( Kain Penyangga Siku); mitt pijat; monitor denyut
jantung; monitor denyut nadi; monitor jantung janin; monitor jantung untuk dikenakan selama latihan; monitor medis untuk
memantau detak jantung pasien; monitor medis untuk memantau tanda-tanda vital pasien; monitor oksigen untuk keperluan
medis; monitor respirasi; monitor suhu elektronik untuk tujuan medis; monitor suhu untuk tujuan medis; monitor tekanan darah;
monitor yang dapat dipakai yang digunakan untuk mengukur data biometrik untuk penggunaan medis; nebulizers untuk
mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; nebulizers untuk terapi pernafasan; nebulizers untuk tujuan medis; nuklir
magnetic resonance imaging [NMRI] aparatur; orthoses; ortopedi implan sendi terbuat dari bahan buatan; ortopedi sol bantal
gel untuk sepatu; otoscopes; oximeters pulsa; pahat bedah; pakaian dimakan; pakaian kompresi pasca-operasi; pakaian
pelindung untuk keperluan medis; palu perkusi untuk tujuan diagnostik; palu refleks; panas lampu untuk tujuan medis; panggul
sabuk koreksi untuk pengobatan sakit pinggang; pantat colokan [sex toys]; papillotomes; payudara buatan; peak flow meter;
pejalan kaki untuk penyandang cacat, pasien dan orang tua; pelindung gigi untuk tujuan gigi; pelindung pendengaran;
pelindung puting; pelindung wajah transparan untuk digunakan oleh tenaga medis; pelurus gigi; pelvimeters; pemanasan
bantal, listrik, untuk keperluan medis; pembela telinga; pembesar penis [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa];
pemegang cangkir spesimen; pemeriksaan medis lampu; pemijat kaki; pemijat karet untuk bayi; pemijat kulit kepala; pemijat
kulit kepala, dioperasikan dengan baterai; pemijat listrik untuk mengurangi berat badan; pemijat tubuh; pemisah kaki untuk
tujuan ortopedi; pemotong bedah; penahan gigi; penampung asi; penarik / penyedot puting susu untuk penggunaan pribadi;
pencakar tulang; pencegah kehamilan non-kimia; pendengaran perangkat perlindungan; pendinginan bantalan untuk tujuan
pertolongan pertama; pengganti tulang untuk tujuan bedah; penghancur pil; penghangat bayi untuk penggunaan medis;
penguji mata; pengujian kolesterol aparat untuk tujuan diagnostik medis; pengukur denyut nadi; pengumban uretra; penis
buatan [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; penjaga jari untuk tujuan medis; penjaga siku untuk tujuan
medis; penjelajah gigi; penjepit untuk botol bayi; penutup sepatu bedah; penutup telinga perlindungan pendengaran digunakan
dalam olahraga menembak; penyangga implan untuk keperluan gigi; penyemprot aerosol untuk tujuan medis; penyerap asi;
penyumbat dubur untuk penggunaan medis; peralatan akupunktur; peralatan analisis medis untuk tujuan medis; peralatan
bedah; peralatan dan instrumen bedah dan medis; peralatan dan instrumen bedah untuk digunakan dokter hewan; peralatan
dan instrumen laparoskopi untuk pemeriksaan medis; peralatan dan instrumen medis dan kedokteran hewan; peralatan dan
instrumen medis dan pembedahan untuk digunakan dalam bedah
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ortopedi; peralatan dan instrumen medis untuk digunakan dalam operasi; peralatan dan instrumen medis untuk digunakan
dalam prosedur pelapisan ulang kulit (skin resurfacing) dan pemberian nutrisi kulit (skin nourishing); peralatan dan instrumen
medis untuk memantau tanda-tanda vital; peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu
LED; peralatan dan instrumen untuk keperluan bedah, medis, gigi, dan kedokteran hewan; peralatan dan perangkat kesehatan
umum untuk mengukur, menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan mengirimkan data biometrik, detak jantung,
pergerakan badan serta pembakaran kalori; peralatan diagosa untuk keperluan medis; peralatan kedokteran gigi; peralatan
medis; peralatan medis berupa alat dan sistem perangkat lunak dalam satu unit yang digunakan untuk menentukan lokasi
pembedahan dalam tubuh pasien; peralatan medis dan instrumen untuk bedah kosmetik; peralatan medis dan instrumen
untuk bedah rekonstruksi; peralatan medis dan instrumen untuk bedah saraf; peralatan medis dan instrumen untuk operasi
angioplasti; peralatan medis dan instrumen untuk operasi darurat; peralatan medis dan instrumen untuk operasi eksplorasi;
peralatan medis dan instrumen untuk operasi elektif; peralatan medis dan instrumen untuk operasi endoskopi; peralatan medis
dan instrumen untuk operasi endovascular; peralatan medis dan instrumen untuk operasi jantung; peralatan medis dan
instrumen untuk operasi laparoskopi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi ortopedi; peralatan medis dan instrumen
untuk operasi robot-dibantu; peralatan medis dan instrumen untuk operasi transplantasi; peralatan medis untuk aktivitas
jantung merekam; peralatan medis untuk deteksi, diagnosis, dan penyaringan penyakit; peralatan medis untuk digunakan
dalam laparoskopi; peralatan medis untuk jaringan pemotongan; peralatan medis untuk karet memijat; peralatan medis untuk
luka penutupan; peralatan medis untuk melakukan tes immunoassay kromatografi; peralatan medis untuk memfasilitasi
inhalasi sediaan farmasi; peralatan medis untuk memperkenalkan sediaan farmasi ke dalam tubuh manusia; peralatan medis
untuk mencuci vagina; peralatan medis untuk mendiagnosa diduga serangan jantung; peralatan medis untuk menempatkan
dan mengamankan kateter; peralatan medis untuk menguji darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan
jaringan; peralatan medis untuk pengobatan sleep apnea; peralatan medis untuk pengujian keberadaan antigen dalam darah,
serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; peralatan medis untuk perbaikan disc tulang belakang;
peralatan medis untuk perbaikan disc tulang belakang dalam sifat implan tulang belakang disc yang terbuat dari zat-zat
buatan; peralatan medis untuk radioterapi dosimetri; peralatan medis untuk terapi moksibusi; peralatan medis untuk
termoterapi interstitial jaringan biologis; peralatan medis untuk trakeostomi perkutan; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi
dan menargetkan pembedahan untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan ECG, penanda posisi,
aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual
sebagai satu unit dan digunakan untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; peralatan
olahraga secara manual dioperasikan untuk tujuan terapi fisik; peralatan olahraga untuk tujuan rehabilitatif medis; peralatan
olahraga untuk tujuan terapi fisik; peralatan ortopedi; peralatan pembedahan, yaitu sistem navigasi pembedahan yang terdiri
dari pelacak, sensor atau penanda untuk menyediakan informasi tentang anatomi pasien; peralatan pengujian; peralatan
polimerisasi untuk keperluan gigi; peralatan robot untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam prosedur pembedahan;
peralatan sunat; peralatan telemetri medis nirkabel; peralatan terapi fisik; peralatan terapi galvanik; peralatan untuk diagnosis
klinis; peralatan untuk mengukur tekanan darah arteri; peralatan untuk pengambilan darah; peralatan untuk rongga mencuci
tubuh; peralatan-peralatan facial listrik untuk keperluan rumah tangga; peralatan-peralatan facial menggunakan gelombang
ultrasonik untuk keperluan rumah tangga; peralatan-peralatan wajah bertenaga baterai untuk keperluan rumah tangga;
perangkat alat bantu seks; perangkat anastomosis; perangkat bantuan tidur mendorong tidur dengan memancarkan aroma;
perangkat bantuan tidur mendorong tidur dengan memancarkan suara; perangkat bantuan tidur, yaitu alat untuk menginduksi
tidur dengan memancarkan suara, aroma atau cahaya; perangkat emboli untuk pengobatan anomali vaskular; perangkat
fiksasi ortopedi; perangkat infus untuk keperluan medis; perangkat kosmetik untuk perawatan mengencangkan wajah dengan
microcurrents; perangkat kosmetik untuk terapi cahaya foton; perangkat medis; perangkat medis sekali pakai untuk mengobati
sembelit; perangkat medis untuk mengukur berat badan dan memperkirakan persentase lemak tubuh; perangkat mikro-tusuk
jarum kosmetik; perangkat mikro-tusuk jarum medis; perangkat perlindungan emboli; perangkat perlindungan terhadap sinarX, untuk tujuan medis; perangkat rangsangan seksual; perangkat untuk menyuntikkan obat-obatan; perangkat vakum ereksi
[dewasa bantu rangsangan seksual]; perangkat yang terbuat dari karet alam untuk tujuan kontrasepsi; perangkat yang terbuat
dari karet sintetis untuk tujuan kontrasepsi; perban dukungan ortopedi; perban elastis; perban kompresi; perban lutut, ortopedi;
perban ortopedi; perban pendukung; perban plester untuk tujuan ortopedi; perban untuk sendi; perban, elastis; perekam
denyut jantung; perforator bedah; perisai payudara; perisai perlindungan wajah untuk tujuan medis; perkakas medis dan
pembedahan yang digenggam untuk digunakan dalam kombinasi dengan sistem navigasi pembedahan, khususnya instrumen
dan pekakas pembedahan yang dapat dilacak; picks gigi untuk digunakan dalam perawatan gigi; picks gigi, selain untuk
penggunaan pribadi; picks telinga; pijat aparat bahu; pijat aparat estetika; pijat aparat estetika untuk digunakan di salon
kecantikan; pijat aparat estetika, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pijat aparat genggam; pijat aparat kembali; pijat aparat
leher; pijat aparat listrik untuk keperluan rumah tangga; pijat aparat listrik untuk penggunaan pribadi; pijat aparat non-listrik;
pijat aparat untuk penggunaan pribadi; pijat aparat untuk tujuan medis; pijat kursi dengan built-in pijat aparat; pijat shiatsu
bantal; pijat tongkat; pil distributor dan organizer kotak untuk tujuan medis; pipet elektronik untuk tujuan medis; pisau bedah;
pisau bedah listrik untuk keperluan bedah; pisau untuk tujuan bedah; pisau untuk tujuan medis; pispot untuk pasien yang
terbaring sakit; pita pengikat untuk kawat gigi; plester gips untuk tujuan ortopedi; plester kinesiologi; pointer laser untuk
keperluan medis; pompa ekstraksi racun; pompa payudara; pompa payudara listrik; pompa payudara tangan dioperasikan;
pompa penis [sex toys]; pompa untuk alat kesehatan jantung guna memompa darah yang diperkuat / enhanced; pompa untuk
tujuan medis; port akses vaskular untuk tujuan medis; portabel perangkat kemih plastik yang memungkinkan perempuan untuk
berdiri saat buang air kecil; probe jantung; probe lurus; probe microsensor untuk tujuan medis; probe periodontal; probe untuk
penggunaan medis; prostesis; prostesis pinggul; prostesis pinggul ortopedi; prostesis tulang; protesa gigi; protesa gigi dalam
bentuk inlays; protesa gigi dalam bentuk onlay; pupillometers untuk jarak pengukuran pupil [PD]; pupillometers untuk
mengukur pupil reaktivitas untuk stimulus; puting susu / pentil untuk botol bayi; racun ekstraksi jarum suntik; rahang buatan;
raspatories bedah; ray ultraviolet lampu untuk tujuan medis; restraints keselamatan pasien; resuscitators; resusitasi
cardiopulmonary [CPR] masker; retinoscopes; retraktor bedah; retraktor bibir; retraktor gigi; retraktor mastoid; retraktor tulang;
robot medis atau kedokteran hewan; robot operasi laparoskopi, dan mesin serta instrumennya; robot radioterapi, dan mesin
serta instrumennya; robot rehabilitasi, dan mesin serta instrumennya; robot terapi galvanik atau hipertermik, dan mesin serta
instrumennya; robot untuk mengoperasikan kateter, dan mesin serta instrumennya; robot untuk pemeriksaan rontgen dan
mesin serta instrumennya; roda abrasif untuk tujuan gigi; rol busa pijat; rol pijat; rompi kompresi; ruang oksigen hiperbarik
untuk tujuan medis; sabuk bersalin; sabuk dukungan bersalin untuk tujuan medis; sabuk galvanis untuk tujuan medis; sabuk
hernia perut; sabuk koreksi panggul; sabuk ortopedi; sabuk ostomy; sabuk perut; sabuk pijat shiatsu; sabuk pusar; sabuk
suspender diadaptasi untuk stoking kompresi; sabuk untuk terapi; sabuk untuk tujuan medis; sandal kulit ortopedi; sandal
ortopedi; sarung tangan bedah; sarung tangan bulu kuda untuk pijat; sarung tangan gigi bayi; sarung tangan karet untuk
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keperluan gigi; sarung tangan karet untuk keperluan hewan; sarung tangan karet untuk tujuan bedah; sarung tangan karet
untuk tujuan medis; sarung tangan kompresi; sarung tangan pelindung untuk digunakan oleh orang yang bekerja di
kedokteran gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan hewan; sarung
tangan sekali pakai untuk tujuan bedah; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan medis; sarung tangan untuk keperluan gigi;
sarung tangan untuk keperluan hewan; sarung tangan untuk pemeriksaan medis; sarung tangan untuk pijat; sarung tangan
untuk tujuan medis; sarung untuk tujuan medis; sarung urin; sekrup tulang; selimut, listrik, untuk keperluan medis; selubung
akses uretra; semprot kaleng [aerosol dispenser] untuk tujuan medis; sendi buatan; sendi pinggul buatan; sendi pinggul implan
dan bagian-bagiannya terbuat dari bahan buatan; sendok garpu bedah; sendok untuk obat administrasi; sensor [aparat
pengukuran], untuk tujuan medis; sepatu ortopedi; sepatu pelatihan ortopedi; sepatu untuk tujuan medis; seprai penyerap
menjadi lembaran inkontinensia; shiatsu kursi pijat; sisipan ortopedi untuk alas kaki; sisir kutu; sistem alat medis yang terdiri
dari sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk bedah ortopedi;
sistem alat medis, yaitu sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk digunakan dalam bedah ortopedi untuk
mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi
pelatihan untuk bedah ortopedi; sistem pencitraan urologi; sistem visualisasi medis untuk digunakan dalam bedah ortopedi
yang terdiri dari perangkat keras komputer, monitor, periferal peralatan pengelolaan gambar dan pemrosesan video serta
perangkat lunak pengoperasian; skiascopes; skrup untuk tulang gigi; sling untuk tujuan medis; sol dalam ortopedi
menggabungkan mendukung lengkungan; sol orthotic; sol ortopedi; sol ortopedi magnetik untuk sepatu; sol terapi magnet; sol
untuk sepatu ortopedi; spatula untuk tujuan gigi; spatula untuk tujuan medis; specula; specula pakai; specula vagina;
speculums okular; spesimen medis cangkir; sphincterotomes; splints jari; splints ortopedi; splints ortopedi atau bedah; splints
untuk tujuan medis; spons bedah; stapler bedah; stapler kulit bedah; staples bedah; stent; stent dilapisi biokompatibel;
stetoskop; stimulator karet untuk keperluan gigi; stimulator klitoris [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa];
stimulator otot elektronik untuk tujuan medis; stimulator prostat [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa];
stimulator saraf elektronik untuk tujuan medis; stimulator untuk otot syaraf; stoking [kaus kaki medis]; stoking elastis untuk
tujuan medis; stoking kompresi; sudut profilaksis pakai; sumbat telinga; sumbat telinga untuk perlindungan terhadap
kebisingan; sumbat telinga untuk tidur; sumbat telinga untuk tujuan medis; sumber cahaya chemiluminescent untuk digunakan
dalam endoskopi; tabel pemeriksaan pasien; tabel pemeriksaan untuk keperluan rumah sakit; tabel perawatan pasien; tabel
prosedur medis; tabung bukal; tabung dan peralatan medis untuk pemberian makanan [alat medis]; tabung endobronkial;
tabung endotrakeal; tabung infus; tabung kapiler darah; tabung kapiler untuk memberikan reagen; tabung kapiler untuk
sampel; tabung radium untuk tujuan medis; tabung trakeostomi; tabung tympanostomy; tabung untuk bernapas yang
digunakan dalam pengiriman udara dan gas ke dan dari pasien; tabung untuk digunakan dengan kanula; tabung untuk
digunakan dengan kateter; tabung untuk makanan enteral; tali sendi ortopedi; tali tandu; tandu pasien; tang bedah; tang gigi;
tang kandungan; tang litotomi; tang paru-paru; tang tulang; tang untuk tujuan medis; tangan bionik dpt dipakai untuk tujuan
prosthetics; tas air untuk keperluan medis; tas kolostomi; tas medis yang dirancang untuk menahan peralatan medis; tekstil
anti-mikroba untuk penggunaan medis; telinga busi untuk mengurangi kebisingan; telinga plugs kustom untuk tuna rungu;
tendon buatan; termometer digital untuk tujuan medis; termometer inframerah untuk tujuan medis; termometer klinis;
termometer untuk anak-anak; termometer untuk tujuan medis; thoracoscopes; tiang infus untuk keperluan medis; tidur vibrator;
tirai pembedahan mata; tongkat berjalan untuk tujuan medis; tonometers; topi bedah; transfusi set; trigliserida aparat
pengujian untuk tujuan diagnostik medis; tubeskin tubular perban; tubing medis; tubing medis untuk digunakan dalam prosedur
vaskular; tubing medis untuk irigasi; tubing medis untuk obat administrasi; tubing medis untuk transfusi; tulang buatan untuk
implantasi; tulang rawan buatan; tulang rawan buatan yang terbuat dari bahan sintetis; underpads; underpads pakai; urinal
[untuk tujuan medis]; usungan ambulans; usungan medis; usungan, roda; vagina buatan [perangkat rangsangan seksual untuk
orang dewasa]; vaporizers untuk pengobatan kondisi pernafasan atas; vaporizers untuk tujuan medis; ventilator medis;
vibrator [dewasa bantu rangsangan seksual]; vibrator [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; vibrator pijat
listrik; vibrator udara panas untuk tujuan medis; wadah secara khusus disesuaikan untuk pembuangan instrumen medis, jarum
suntik, dan limbah medis terkontaminasi lainnya; waterbeds untuk tujuan medis===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022070995
: 15/09/2022 08:45:23
:
: PT. LABELLE GLOBAL UTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tebet Timur Dalam No. 69 B, RT/RW. 001/006, Kel. Tebet Timur, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12820
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Fleur de Belle Clinic by anastasia adinda
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat dan Pink
: 44
: ===Klinik kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022070996
: 15/09/2022 08:49:11
:
: PT. CAKRA DAYA MAKMUR

540 Etiket

540 Etiket

: Pergudangan Sentra Kosambi Blok A No.8-10, Kosambi Timur - Kosambi,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15213
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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
: SUSHI TALK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 43
: ===Jasa hotel dan resor; Jasa kedai kopi; Jasa penyewaan Pondok Wisata; Jasa penyewaan gedung untuk tempat konser;
Jasa penyewaan villa; Layanan pusat penitipan anak anak; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Penyediaan
fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan pameran; Penyewaan akomodasi liburan;
Penyewaan tempat untuk acara sosial; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Tempat makan yang menghidangkan
kudapan; jasa katering hotel; kafe bermain anak-anak; katering makanan dan minuman; layanan akomodasi perhotelan;
layanan bar dan bistro; layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan hotel, motel dan resor; layanan kafe dan
restoran; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan lounge hotel; layanan pemesanan kamar hotel secara online;
layanan reservasi hotel dan restoran; menyediakan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos;
menyediakan fasilitas untuk pameran dan konferensi; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyewaan
akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan alat penerangan; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang
pecah belah untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan ruang pertemuan;
penyewaan ruang serba guna untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; pusat
makanan/jajan; restoran swalayan; rumah peristirahatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022070997
: 15/09/2022 08:50:08
:
: PT Masterindo Jaya Abadi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Soekarno Hatta no 24, Kota Bandung, Jawa Barat, 40212
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: masterindo : Suatu penamaan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah dan putih
: 25
: ===Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap
keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Busana, yaitu busana santai,
kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top,
kaus kaki dan sarung tangan; 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 dalam dua potong dengan kaki
panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian
terbuat dari kulit imitasi; 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; ban pinggang (pakaian);
bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bawahan sebagai pakaian; pakaian
[pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian
santai; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; selendang sebagai pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: JID2022070998
: 15/09/2022 08:51:34
:
: PT. CARENDRA MEDIKA GLOBAL

540 Etiket

540 Etiket

: Grand Palace Ruko Palazzo Blok A16, Jl. Benyamin Sueb Ruas A5, Kel. Kebon
Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10630, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta
: Danthy Julinentie S.T., S.H., M.H.
: BAZT Law Office & Consultants Gedung Thamrin City, Lantai 3, Blok G28 No 7-8,
Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230

: Merek Kata dan Lukisan
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: SPEEDGLOW + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Muda.
: 44
: ===Klinik kecantikan; Perawatan kebersihan dan kecantikan bagi manusia; Perawatan kecantikan; higienis dan perawatan
kecantikan untuk manusia; informasi, nasihat dan konsultasi yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan dan jasa
perawatan kecantikan; jasa kecantikan, yaitu layanan dermatologi estetika dan layanan dermatologi kosmetik; jasa konsultasi
kecantikan; jasa perawatan kesehatan dan kecantikan; jasa perawatan pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan
perawatan kecantikan); jasa terapi dan perawatan kecantikan; jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; konsultasi di
bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi disediakan melalui Internet di bidang perawatan tubuh dan kecantikan;
konsultasi kecantikan; konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan ahli kecantikan; layanan kecantikan;
layanan kecantikan wajah dan tubuh; layanan konsultasi kecantikan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan
kecantikan; layanan perawatan bungkus tubuh pelangsing; layanan perawatan kecantikan; layanan perawatan kesehatan dan
kecantikan; layanan terapi kecantikan; memberikan informasi tentang kecantikan; menyediakan informasi dalam bidang
kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; menyediakan informasi kecantikan atau estetika;
penyediaan informasi secara on-line dalam bidang perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; perawatan kesehatan dan
kecantikan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia; perawatan medis, higienis, dan kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022070999
: 15/09/2022 08:55:01
:
: HASSAN NUGROHO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. P.Jayakarta 141 B-28, JAKARTA PUSAT, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta
: Halim Wibisono S.E., M.M.
: Jalan Pembangunan I/27A Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIG TOP & SIMBOL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hitam, putih.
: 35
: ===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 toko grosir yang menampilkan peralatan dapur;
Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel untuk engsel pintu dari logam; TOKO SERBA ADA; Toko Eceran Elektronik; Toko
eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko
perabotan; jasa toko besi dan bahan bangunan; layanan toko ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online
yang menampilkan peralatan pertanian; pengecer toko serba ada; toko; toko bangunan; toko eceran bahan bangunan; toko
grosir; toko online; toko penjualan alat-alat rumah tangga; toko peralatan dan perlengkapan pertukangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071000
: 15/09/2022 08:55:43
:
: ELVIRA VIRGO YONA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jln. mekar makmur no.7 rt/rw. 001/004, ds. mekarwangi, Kota Bandung, Jawa Barat,
40234
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mmaayrastyle
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 25
: ===Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal,
sarung tangan, pakaian renang; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, yaitu pakaian
dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Tudung kepala wanita (pakaian); pakaian bawahan
untuk wanita; pakaian luar untuk wanita; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; setelan pakaian
formal wanita===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071001
: 15/09/2022 09:05:51
:
: HASSAN NUGROHO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. P.Jayakarta 141 B-28, JAKARTA PUSAT, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta
: Halim Wibisono S.E., M.M.
: Jalan Pembangunan I/27A Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIG TOP & SIMBOL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hitam, putih.
: 16
: ===gagang kuas; gagang kuas dari logam; gagang kuas, bukan dari logam; kantong dari karton; kantong plastik; kotak cat dan
kuas; kuas cat; pegangan cat rol; penutup rol cat; rol aplikator cat; rol cat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022071002
: 15/09/2022 09:06:37
:
: PT Masterindo Jaya Abadi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Soekarno Hatta no 24, Kota Bandung, Jawa Barat, 40212
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: masterindo dan lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah dan putih
: 35
: ===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

540 Etiket

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 penjualan online untuk
pakaian bersepeda; 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 pakaian eceran; Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian; Layanan
bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki,
koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan toko ritel online sehubungan dengan
perangkat kebugaran elektronik yang dapat dikenakan timbangan pribadi pelacak aktivitas yang dapat dikenakan pakaian
kebugaran dan olahraga dan aksesori untuk barang-barang tersebut di atas; Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian
tidur; Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala; 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; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui
telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang
menjual pakaian; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa-jasa ritel dan grosir yang
disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun,
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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; layanan iklan yang berkaitan dengan
pakaian; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; 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 toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian, alas
kaki; 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
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

: DID2022071003
: 15/09/2022 09:10:56
:
: PT. Alamii Natura Sejahtera

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Golden 8 no. 8m, Jalan Panjang, Kedoya Utara Jakarta Barat 11520, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Cheeky Balls
: Bola-bola lucu dan menggemaskan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna biru, oranye, merah, hijau, ungu, coklat, kuning
: 30
: ===Keju gembung [camilan jagung]; adonan puff pastry (roti); bola keju gembung [camilan jagung]; brondong jagung; camilan
jagung gembung; camilan jagung kembung rasa bumbu; camilan jagung rasa keju; corn curls [camilan jagung kembung rasa
rasa]; ketel jagung [popcorn]; kulit pastry puff (roti); makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbasis jagung;
makanan ringan jagung diekstrusi; nasi gembung; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; puff krim; puff pastry
(roti)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071004
: 15/09/2022 09:13:52
:
: THOMAS PRIYANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Deme No.7 RT003/RW003, Kel Cibangkong, Kec Batununggal, Kota Bandung,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40273
: Igor Renjana Purwadi S.H.
: Jalan BHP Raya Perum Taman Permata Kav. 29B Ciracas, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hijau, berlatar belakang hitam
: 5
: ===Formula obat herbal; Jamu herbal; Obat-obatan tradisional; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat tradisional Cina;
ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; obat-obatan tradisional Cina; suplemen dan sediaan
herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071005
: 15/09/2022 09:14:19
:
: LIE LEE TJU

Alamat Pemohon

: Jl. Cut Mutia II-8, Madras Hulu, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara

740

540 Etiket
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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 dan Lukisan
: HORSE BRAND dan Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, PUTIH, MERAH
: 3
: ===Belau cucian; blau cuci===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022071006
: 15/09/2022 09:16:34
:
: WAWAN HENDRAYANTO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Abadi Baru I RT. 047/RW. 007, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70724
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna bakcground putih dan logo berwarna biru. dan atau sebaliknya
: 37
: ===Jasa binatu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071007
: 15/09/2022 09:20:50
:
: Husin Ali Almasyhur

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kebalen Kulon 2/5, RT 002 RW 006, Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan
Pabean Cantian,, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60163
: Nasir Abdullah Dahdah S.H.,
: Jalan Sasak No 23 Semampir Kota Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BURUNG EMAS + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Kuning
: 23
: ===benang bordir dan benang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071008
: 15/09/2022 09:22:30
:
: IVAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. DURIAN NO. 26 RT 002, RW 007, KEL. UJUNG GURUN, KEC. PADANG
BARAT, Kota Padang, Sumatera Barat, 25114
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Nina&Moms
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: biru muda, merah, kuning, orange, coklat, hitam.
: 3

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 307 dari 696

510

Uraian Barang/Jasa

: ===aromatik [minyak esensial]; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk
berjemur; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit
[kosmetik]; lotion tabir surya; lotion tangan; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak dan
lotion penyamakan matahari; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial untuk
digunakan dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial untuk
penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; sun block lotion untuk keperluan kosmetik;
wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071009
: 15/09/2022 09:24:15
:
: PT. BULINDO AGRO TEKNOLOGI

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 8 Office Park Building, 12th Floor Unit A & H, Jl. TB Simatupang No. 18, Kel.
Kebagusan Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NIXI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Biru
: 1
: ===pupuk; pupuk anorganik; pupuk cair; pupuk hayati; pupuk organik; pupuk untuk penggunaan pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071010
: 15/09/2022 09:24:41
:
: RIZKY UBAYDILLAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kapas Baru 3/70,RT.015,RW.007,Kelurahan Kapasmadya Baru,Kecamatan
Tambaksari,Surabaya, Kota Surabaya, 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
: GTOOLS EUROPEAN TECHNOLOGY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam,Putih,Orange
: 6
:
===-tenda [struktur bangunan] logam; AC saluran logam; ALAT PEMANCAR GAS UAP ATAU AIR DARI LOGAM; ALAT
PENAHAN DAUN PINTU GERBANG DARI LOGAM; ALAT STOP PINTU DARI LOGAM; Alat buka pintu dari logam, bukanlistrik; Alat kelengkapan dari logam untuk saluran udara yang dimampatkan; Alat pemancar gas, uap atau air dari logam; Alat
pengunci dari logam untuk wadah-wadah; Alat penjepit dari logam untuk kabel dan pipa; Alat peregang untuk pengikat logam
dalam menangani muatan (batang hubung tegangan); Alur dari logam untuk pintu geser; Anak tangga dari logam; Angka
Model [ornamen] terbuat dari logam biasa; Anjungan peluncuran roket dari logam; Atap dari logam, bagian dari sel surya; Atap
logam; BAJA PENGIKIS GORESAN PADA PINTU; BAK DARI LOGAM UNTUK MENGADUK SEMEN; Bahan bertulang dari
logam untuk bangunan; Bahan penguat dari logam untuk beton; Bahan penguat pipa dari logam; Bahan-bahan dari logam
untuk jalan permanen kereta api yang digerakkan oleh kabel; Bahan-bahan kereta api dari logam; Baja Lapis aluminium dan
seng lembaran dan gulungan; Baja lapis aluminium; Baja pengikis goresan pada pintu; Balok besi kasar (metalurgi); Balok dari
logam; Balok logam untuk pengelasan; Bangku pijakan bertahap dari logam; Bantalan jalan kereta api dari logam; Barang seni
dari logam biasa; Barang-barang dari besi untuk jendela; Barang-barang dari besi untuk pintu; Batang lempengan dari logam
biasa; Batang logam terkupas; Batang logam untuk patri; Batang ukur pemuatan dari logam untuk gerbong kereta api;
Batangan untuk Pagar Trali Logam; Baut jendela dari logam; Baut logam; Bejana dari logam; Bejana dari logam (tempat
pemakaman); Bel pintu [bukan listrik]; Benang dari logam untuk keperluan mengikat; Bentuk pengecoran logam untuk beton;
Besi balut; Besi beton; Besi landasan; Besi landasan (dapat dipindah-pindahkan); Besi siku; Besi tuang, yang kasar atau
setengah dikerjakan; Besi, kasar atau setengah dikerjakan; Bilik dari logam untuk tempat menyemprotkan cat; Bingkai dinding
dari logam; Birai, lis-hias tonjol dari logam; Bonggol pengencang logam; Breket AC dari logam; C stud dari logam; CANTELAN
PERIUK DARI LOGAM; CORONG ISI (TIDAK MEKANIS) DARI LOGAM; Campuran aluminium; Campuran logam biasa;
Cantelan periuk dari logam; Cepuk Dari Logam; Cerobong asap dari logam; Cetakan besi dari logam; Cetakan sementara dari
logam untuk beton; Cincin dari logam biasa untuk kunci; Coran dari logam dan campurannya; Corong isi (tidak mekanis) dari
logam; DAUN PENUTUP DARI LOGAM; Daun pintu dari logam; Dinding insulasi anti-bakterial terbuat dari logam; Dinding
papan turap dari logam; Dok terapung dari logam untuk menambat kapal; Dudukan logam yang menahan log pada perapian;
Engsel pintu dari logam; Ferrule dari logam; Flensa dari logam (kerah); GELANG PIPA API DARI LOGAM; Gelagar dari
logam; Gelang pengenal dari logam; Gelang pipa-api dari logam untuk pegangan; Gelang pipa-api dari logam untuk tongkat;

740
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Gelanggang luncur (struktur) dari logam; Gembok dari logam, selain elektronik; Genteng dari logam; Gentong dari logam;
Gerendel dari logam; Grendel pengunci; Grendel pintu dari logam; Grendel pintu rantai dari logam; Gulungan logam, nonmekanis, untuk selang lentur; Hek Dari Logam; Hollow aluminium; Hollow besi Siku; Huruf-huruf dan angka-angka (dari logam
biasa) kecuali huruf cetak; Ibu tangga (bagian-bagian tangga) dari logam; Ikatan dari logam; Jalusi dari logam; Jangkar dinding
(besi untuk mendaki); Jangkar dinding dari logam; Jaring Baja untuk bahan bangunan; Jendela aluminium; Jendela logam;
Jepitan kabel dan pipa dari logam; Jerigen dari logam; KASA KAWAT; Kabel dan Kawat Logam (Bukan untuk Listrik); Kabel
dari logam, bukan listrik; Kain dari kawat; Kait jendela dari logam; Kait karabiner dari logam; Kait perangkai dari logam untuk
rantai; Kandang ayam dari logam; Kandang babi dari logam; Kandang dari logam; Kandang logam untuk hewan liar; Karya
seni terbuat dari perunggu; Kasa serangga dari logam; Kastor logam; Katup dari logam (selain bagian-bagian mesin); Katup
pipa air dari logam; Katup saluran pembuangan dari logam; Katup-katup pengaman terbuat dari logam (selain bagian dari
mesin); Kawat aluminium; Kawat Kuningan; Kawat besi; Kawat beton; Kawat dari campuran logam biasa (kecuali kawat
sekering); Kawat galvanis; Kawat las alumunium; Kawat las dari logam; Kawat pengikat dari logam untuk keperluan pertanian;
Kawat seling; Kawat tembaga tidak terisolasi; Kerah dari logam untuk pengikat pipa-pipa; Kerai dari logam; Kerangka dari
logam untuk bangunan; Kertas aluminium *); Kertas logam untuk pembungkusan dan pengepak; Kincir cuaca atau kincir angin
dari logam; Kisi-kisi dari logam; Kisi-kisi logam; Klem dari logam untuk pengikat pipa; Klem logam; Klem penjepit dari besi; Klip
dari logam untuk menyegel tas; Konstruksi jalan raya dan jalan tol dari logam; Konstruksi jembatan dari logam; Konstruksi
kolam renang dari logam; Konstruksi pemandian burung dari logam; Konstruksi sangkar burung dari logam; Kotak untuk alatalat dari logam (kosong); Kram dari logam (krampon); Kunci dari logam; Kunci dari logam (kecuali elektrik); Kunci dari logam
untuk tas; Kunci grendel dari logam; Kusen dari aluminium; Kutub logam untuk saluran listrik; Label dari logam; Lambang dari
logam untuk kendaraan; Landai logam untuk kendaraan; Langit-langit dari logam; Lantai dari logam; Lembar lindung atap dari
logam; Lembar lindung dari logam untuk bangunan; Lembaran Logam untuk Atap Bangunan pasir (logam); Lembaran
Logam/baja untuk Atap Bangunan dengan lapisan seng dan almunium; Lembaran Logam/baja untuk Atap Bangunan dengan
lapisan seng dan almunium berwarna; Lembaran dan pelat logam; Lembaran paving dari logam; Lempengan batu nisan dari
logam; Lis dari Logam; Lis dari logam; Lis hias terbuat dari logam untuk birai; Lisplang dari logam; Logam Untuk penutup lantai
tersusun; Logam Untuk penutup lantai tersusun (baja ringan); Logam Untuk penutup lantai tersusun dengan lapisan seng dan
almunium; Logam Untuk penutup lantai tersusun dengan lapisan seng dan almunium (bahan galvanis); Logam anti friksi;
Logam biasa, kasar atau setengah dikerjakan; Logam dan campuran yang digunakan untuk coran; Logam penahan pintu;
Makam dari logam; Model hewan [ornamen] terbuat dari logam biasa; Model kendaraan [ornamen] terbuat dari logam biasa;
Monumen dari logam untuk makam; Monumen perunggu untuk batu nisan; Monumen terbuat dari logam; Nipel swage dari
logam; Nisan berupa pilar dari logam; Otomat handuk terpasang dari logam; PAPAN LONCAT DARI LOGAM; PELAT
PERINGATAN DARI LOGAM (SIGN WARNING); PEMOTONG DARI LOGAM UNTUK BANGUNAN; PENHENTI JENDELA
DARI LOGAM; PENJEPIT DARI LOGAM; PENYEKAT DARI LOGAM; PIPA TEKANAN ATAS DARI LOGAM; Pagar dari logam
untuk makam; Pagar pancang dari logam; Paku [brad] dari logam; Paku keling logam; Paku keling, kram dan paku logam;
Paku pasak dari logam; Palang untuk pagar dari logam; Palet pemuatan barang dari logam; Palet pengangkut barang-barang
dari logam; Palet pengangkutan dari logam; Palung dari logam untuk mengaduk adukan; Panel Komposit Aluminium; Panel
Komposit Aluminium (ACP) untu coiling interior gedung; Panel Komposit Aluminium (ACP) untuk coiling exterior gedung;
Panel Komposit Aluminium (ACP) untuk exterior gedung; Panel Komposit Aluminium (ACP) untuk finish furniture; Panel
Komposit Aluminium (ACP) untuk roofing; Panel Komposit Aluminium (ACP) untuk dinding interior gedung; Panel atap dari
logam; Panel isyarat tidak bercahaya dan bukan mekanis dari logam; Panel langit-langit dari logam; Panel-panel bahan
campuran aluminium untuk bagian muka arsitektural suatu gedung; Papan penanda dari logam; Papan penutup tepi atap dari
logam; Papan yang dipakai untuk berjalan di atas tanah berlumpur atau basah dari logam; Patung kepala dari logam biasa;
Patung-patung kecil (arca) dari logam biasa; Pegangan Pintu Stainless; Pegangan dari logam untuk jendela; Pegangan dari
logam untuk lemari; Pegas dari logam; Pelat besi; Pelat nomor dari logam; Pelat pengenal dari logam; Pelindung rel dari
logam untuk rel kereta api; Pembatas jalan dari logam; Penahan Pintu lemari dari logam; Penahan dari logam; Pengencang
dari logam; Pengikat berkas dari logam; Pengikat dari logam untuk jendela; Peniti, jepit dari logam; Penjepit kaca dari logam;
Penopang dari logam; Penutup botol dari logam; Penutup lubang dari logam; Penutup lubang pemeriksaan dari logam;
Penutup saluran air jaln dari logam; Penutup saluran lubang dari logam; Penyalut pipa dari logam; Penyangga dari logam
untuk pemuatan barang; Peralatan dari logam untuk jendela dari kaca; Peralatan dari logam untuk seluruh pintu kaca;
Peregang kawat (penghubung peregang); Peregang sabuk dari logam; Peregang untuk ikat besi (penghubung tegangan);
Perintang pengamanan dari logam untuk jalanan; Perlengkapan dari logam untuk perabotan kantor; Perlengkapan dari logam
untuk peti-peti jenazah; Perlengkapan jendela dari logam; Perlengkapan logam untuk jendela; Perlengkapan logam untuk
perabotan; Pesan telegraf logam; Peti untuk alat-alat dari logam (kosong); Pilar dari logam untuk bangunan; Pintu Stainless;
Pintu aluminium; Pintu gerbang dari logam; Pintu kait logam; Pintu lipat (akordeon) dari logam; Pintu logam dari baja; Pintu
mengelilingi logam; Pipa aluminium; Pipa besi; Pipa buang dari logam; Pipa cerobong dari logam; Pipa dan tabung dari logam;
Pipa kotak pembentuk rangka plafond terbuat dari logam; Pipa talang dari logam; Pipa tekanan atas (dari logam); Pipa-pipa
dari logam; Pita pembungkus atau pengikat dari logam; Plakat batu nisan dari logam; Plakat peringatan dari logam; Podium
siap pasang dari logam; Portik dari logam (bangunan); Pot cerobong asap dari logam; Produk Baja Siku Sama Kaki; Profil
aluminium untuk bangunan; Rambu dari logam, tidak bercahaya; Rangka Pintu Kaca Stainless; Rangka Pintu Stainless;
Rangka atap dari logam; Rangka plafon dari logam; Rangka rumah kaca dari logam; Rantai dari logam *); Rel dari logam;
Roda perabot dari logam; Roda tempat tidur dari logam; Rumah kaca dari logam yang dapat diangkut; Sambungan atap dari
logam; Sambungan dari logam untuk pipa; Sambungan kabel dari logam (bukan listrik); Sekat partisi dari logam; Sekerup
genggam dari logam; Sekrup bagian atas logam untuk botol; Selongsong (perangkat keras logam); Selongsong penutup dari
logam untuk bangunan; Selongsong pipa dari logam untuk sumur minyak; Selubung tali (bidal) dari logam; Serbuk kikiran
logam; Silo dari logam; Simpai tong dari logam; Sisipan mur dari logam biasa; Sling dari logam untuk penanganan barang
muatan; Spendek dari logam; Strip logam; Struktur pendukung plat lantai bangunan yang terbuat dari baja dengan lapisan anti
karat; Sumbat dari logam; Sungkup cerobong asap dari logam; Surat-kotak flaps logam; TANDA TIDAK BERCAHAYA DAN
TIDAK MEKANIS DARI LOGAM DAN METAL; TEMPAT BERTEDUH DARI LOGAM; TEMPAT DUDUKAN GENTONG DARI
LOGAM; TIANG LAMPU BESI COR; TULANG KAWAT BAJA; Talang dari logam; Tali dan Rantai Kawat; Tali dari logam untuk
penanganan barang muatan; Tali pengancing dari logam untuk jendela; Tanda pengenal pribadi dari logam; Tanda-tanda dari
logam tidak bercahaya dan non-mekanis; Tanduk besi landasan; Tangga dari logam; Tangga untuk para penumpang naik
pesawat dari logam yang dapat dipindahkan; Tempat berteduh di kolam renang atau pantai dari logam; Tempat dudukan
gentong dari logam; Tempat sampah cor besi; Tiang dari logam; Tiang iklan (dari logam); Tiang logam (struktur) dari logam;
Tirai dari logam dipakai di luar rumah; Tirai tungku api dari logam; Tombak (logam campuran antara tembaga dan seng);
Tombol dari logam untuk jendela; Tong dari logam; Tonggak penambat kapal terbuat dari logam; Tonggak pintu dari logam;
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Tusuk kontak dinding dari logam; Tutup penyegel botol dari logam; Tutup ventilasi dari logam; Tutup ventilasi dari logam untuk
saluran HVAC; U Channel aluminium; U runner dari logam; Ubin lantai dari logam; Vendor stand dibuat terutama dari logam;
Wadah dari logam untuk bahan bakar cair; Wadah dari logam untuk gas bertekanan tinggi atau udara cair; Wadah dari logam
untuk limbah anjing; Wadah dari logam untuk menyimpan asam; Wadah kemasan dari logam; Wadah pembuangan minyak
dari logam; Wadah-wadah dari logam (tempat penyimpanan, pengangkutan); Wadah-wadah terapung dari logam; Wall angle
dari logam; air-pipa logam; alat kelengkapan logam untuk tabung; alat kelengkapan pipa [sambungan] dari logam; alat
kelengkapan selang logam; aluminium; aluminium dan campurannya; aluminium strip berpakaian; anak tangga logam portabel
untuk pertunjukan publik [platform]; atap Insulasi (atap penahan panas) dari logam; atap Metal Insulasi (atap logam penahan
panas); atap pinggul logam; atap terutama terdiri dari logam; atap ubin logam; awning [struktur bangunan] logam; bahan
bangunan dari logam; bahan bangunan logam untuk rel kereta api; bahan dari logam untuk perancah; bahan habis pakai untuk
pengelasan, yaitu kawat pengelasan dari logam; bahan konstruksi tahan api dari logam; bahan logam untuk bangunan atau
konstruksi; bahan logam untuk konstruksi kereta api; bahan tahan api dipecat dari logam [bahan bangunan]; bahan-bahan
bangunan dari logam; bahan-bahan kereta api dari logam; baja kawat batangan; baja kawat paku; baja siku untuk digunakan
dalam konstruksi bangunan; bak mandi rel logam; balok besi atau baja; balok besi kasar (metalurgi); band identifikasi logam
untuk sistem pengumpulan darah; bangku-bangku logam; bangunan baja; bangunan diangkut atau struktur logam; bangunan
logam; bangunan logam pra-fabrikasi; bangunan logam yang dapat dipindahkan; bangunan, diangkut, logam; barang-barang
besi; barang-barang dari besi; barikade logam; barikade logam untuk jalan; basis teluk logam; bata tahan api dari logam; bata
tahan api semi-logam; batang logam berulir; batang logam pengelasan; batang logam untuk digunakan dalam pembuatan;
batang logam untuk mematri; batang logam untuk mematri dan pengelasan; batang logam untuk mematri dan pengelasan,
termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; batang logam untuk paduan pengelasan; batang logam untuk
pembuatan lanjut; batang logam untuk pengelasan dengan lapisan fluksi pengelasan; batang logam yang ditarik dan dipoles;
batang pencengkram dari logam; baut angkur dari logam; baut jangkar logam; baut jangkar logam untuk digunakan dalam
konstruksi jembatan; baut kunci logam; baut logam; baut terkunci logam; beacon non-bercahaya logam [tower-seperti struktur];
beban angkat tali logam; benang mengikat logam; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari logam biasa; benjolan kunci
dari logam untuk Locksmithing; bercabang tabung logam untuk jaringan pipa; berdiri menjadi struktur logam; bergulir jendela
jendela logam; berputar persimpangan dari logam untuk pipa; besi; besi atau baja skrap; besi beton; besi cor; besi cor untuk
digunakan dalam hidrolika, sanitasi, sistem jalan dan bangunan; besi dan baja; besi kasar; besi krom; besi molibdenum; besi
paduan; besi pelet; besi silikon; besi spons; besi tahan karat; besi tungsten; bidal tali kawat; bijih besi; bijih besi krom; bijih
logam; bilik telepon dari logam; billet logam; bingkai jendela aluminium; bingkai jendela dari logam; bingkai jendela logam;
bingkai metalik untuk pintu geser; bingkai plat nomor dari logam; blok paving logam; blok refraktori logam; blok refraktori logam
untuk digunakan sebagai lapisan dapur; bollards logam; botol [logam wadah] untuk gas terkompresi atau udara cair; botol dari
logam untuk gas terkompresi; botol dari logam untuk gas terkompresi atau udara cair; botol dari logam untuk udara cair; botol
gas dari logam; botol logam untuk penyimpanan bahan bakar; botol topi logam; bracket dari logam untuk bangunan; brankas
[logam atau non-logam]; brankas bank logam; brankas logam; brankas tahan api logam; brankas, bukan dari logam; bukti
debu menyerang logam; busa aluminium stabil; cake toppers dari logam biasa; campuran castable tahan api dari logam;
cangkir kait logam; cangkir peringatan terbuat dari logam non-mulia; cashboxes [logam atau non-logam]; cashboxes logam;
cashboxes, bukan dari logam; casing logam; cawan lebur dari logam biasa dan paduan mereka; cetakan dari logam untuk
pengecoran bahan keramik; cetakan logam untuk membangun; cetakan logam untuk membentuk produk semen; cetakan
logam untuk pengecoran logam; cetakan peluru logam; cetakan pendingin (penuangan besi); chocks roda dibuat terutama dari
logam; chutes ternak logam; cincin mur aluminium; cincin babi dikompresi logam; cincin kunci logam; cincin logam *; cincin
padat logam; cincin semi logam; cincin untuk hidung sapi jantan dari logam; colokan [logam hardware]; colokan dari logam
untuk mandi; colokan dari logam untuk tenggelam; colokan logam untuk mandi; coran logam; coran, foil, bubuk, dan digulung,
ditarik atau diekstrusi setengah jadi artikel dari aluminium atau paduannya; corong talang air dari logam; cotters logam;
crossover kereta api dari logam; dada alat logam, dijual kosong; dado rel logam; daun jendela dari logam; daun jendela logam;
deadbolts logam; decking logam; dermaga portabel logam yang memperpanjang dari garis pantai atas air; dinding Insulasi
(Dinding pendingin) dari logam; dinding Insulasi dari Logam (dinding pendingin dari logam); dinding dari logam; dinding geser
horizontal dari logam; dinding kait logam untuk pipa; dinding kelongsong logam untuk membangun; dinding lapisan logam
untuk membangun; dinding lipat dari logam; dinding plak terbuat dari logam biasa; dinding pra-fabrikasi logam; dinding tirai
logam; dinding yang dapat dipindahkan dari logam; dispenser handuk logam; door trim logam; doorplates logam; ducts logam,
untuk instalasi pemanas sentral; dudukan/ penyangga dari logam untuk perabotan; dukungan berdiri struktur logam untuk
sepeda; edgings lanskap logam; edgings rumput logam; emblem tas golf dari logam; 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; es cetakan logam; escutcheons logam; espagnolettes logam; ferrules dari logam untuk tongkat dan tongkat berjalan;
film dan lembaran yang terbuat dari logam untuk digunakan dalam pembuatan papan sirkuit; fitting berbentuk cincin logam;
fitting dari logam untuk lemari; fitting logam untuk membangun; fitting logam untuk pipa; fitting logam untuk pipa fleksibel; fitting
logam untuk pipa kaku; fitting logam untuk tempat tidur; flaps kucing logam; flaps pintu logam; floor deck dai logam; foil logam
fleksibel untuk digunakan dalam pembuatan kantong, tas dan tutup; foil logam untuk kemasan; foil logam untuk membungkus;
frame baja untuk bangunan; frame dari logam untuk pintu geser; gabions kawat baja; gagang cermin dari logam; gantungan
baju dari logam; gantungan cermin logam; gantungan gambar logam; gantungan pakaian logam; gantungan selang logam;
gantungan tanaman logam; gantungan tas logam; garasi prefabrikasi dari logam; gazebo logam; gazebo terutama logam;
gazebo, portabel, logam; gazebo, portabel, terutama logam; gembok logam; gerbang besi tempa; gerbang kait dan mata
logam; gerbang kait logam; gerbang keamanan logam; gerbang keamanan otomatis dari logam; gerbang logam dan pagar;
gerbang logam dan panel pagar; gerbang logam untuk fasilitas parkir mobil; gerbang logam untuk taman mobil atau parkir;
gesper dari logam biasa [hardware]; gulungan daun jendela logam; hambatan dari logam untuk kontrol lalu lintas pejalan kaki;
hambatan keamanan logam; hambatan keamanan otomatis dari logam; hambatan kecelakaan logam; hambatan lonjakan
logam untuk jalan; hardware * logam, kecil; hardware logam, yaitu, memutar ganda-end; herpes zoster logam; hobnails logam;
identifikasi gelang logam, untuk rumah sakit; identifikasi tag militer logam; ingot besi murni; instalasi parkir sepeda logam;
interior jendela logam; isian cincin logam; item kecil hardware logam; jambs jendela logam; jambs pintu logam; jaring kawat
dan gauzes; jembatan pra-fabrikasi logam; jendela engkol logam; jendela layar logam; jendela logam; jendela tingkap dari
logam; kabel bidal logam; kabel klem logam; kabel non-listrik dan kabel dari logam biasa; kabel non-listrik dari logam biasa;
kabel persimpangan lengan logam; kabel tray dari logam (selain listrik); kabel untuk pintu lift mobil; kait [logam hardware]; kait
handuk dari logam; kait logam; kait logam untuk atap papan tulis; kait logam untuk pakaian rel; kait menjadi item kecil
hardware logam; kaleng logam; kaleng minyak logam dijual kosong; kamar penyimpanan anggur [struktur] logam; kandang
ayam logam; kandang babi
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modular logam; kandang babi pra-fabrikasi logam; kandang burung logam; kandang diangkut dari logam; kandang modular
logam; kandang pra-fabrikasi logam; kandang unggas logam; kanopi [struktur bangunan] logam; kapsul kopi kosong
aluminium; kapsul kopi kosong logam; kapsul waktu logam; karabiner logam; karya seni dari logam non-mulia; karya seni
dekoratif besi tempa; karya seni logam; kasa nyamuk dari aluminium; katrol logam, selain untuk mesin; katrol selempang dari
logam; katrol, pegas dan katup dari logam [tidak termasuk elemen mesin]; katup dari logam (selain bagian dari mesin); katup
dari logam, selain bagian dari mesin, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; katup logam untuk mengendalikan
aliran gas di pipa; katup logam untuk mengontrol cairan; katup logam, selain dari bagian mesin; kawat; kawat aluminium;
kawat ayam; 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 berduri; kawat beton; kawat dari logam biasa; kawat
duri; kawat jemuran logam; kawat kabel logam; kawat las stainless; kawat multi-untai non-listrik; kawat patri; kawat pengikat;
kawat seling; kawat solder logam; kawat untai tunggal non-listrik; kawat untuk pengelasan dengan inti fluksi pengelasan;
kawat, bilah dan batang logam yang digunakan untuk pengelasan; keamanan otomatis logam bergulir pintu; kecepatan
benjolan logam; kekosongan kunci logam; kenop pintu dari logam biasa; kerah pipa logam; keran dari logam untuk tong bir;
keranjang belanja supermarket genggam logam; keranjang dari logam biasa; keranjang logam; kertas aluminium foil; kincir
angin dari logam; kisi-kisi logam; klem logam; klem pipa logam; klem roda logam; klem selang logam; klip kabel logam; klip
logam; klip pipa logam; klip tali kawat; kolam renang dari logam; kolom piala dari logam biasa; komponen logam fabrikasi
untuk pondasi bangunan [bahan bangunan]; koneksi logam untuk pipa logam, tabung dan casing di industri minyak dan gas;
konektor bersama struktural logam; konektor logam untuk penghiasan dan penghiasan balok; konektor logam untuk pipa;
konektor pipa logam; konstruksi diangkut dari logam; kontainer aerosol logam dijual kosong; kontainer dari logam untuk gas
cair; kontainer dari logam untuk pakan ternak; kontainer dari logam untuk pupuk cair; kontainer logam untuk bahan kimia, gas
terkompresi dan cairan; kontainer logam untuk penyimpanan atau transportasi; kontainer logam untuk penyimpanan dan
transportasi barang; kontainer logam untuk transportasi; kopling dan sendi dari logam untuk pipa; kopling dari logam untuk
pipa; kopling dari logam untuk selang kebakaran; kotak dari logam biasa; kotak hias logam; kotak hias yang terbuat dari logam
non-mulia; kotak kunci logam; kotak logam; kotak pengawetan dari logam; kotak pengencang logam; kotak penyimpanan kas
logam; kotak surat logam; kran logam untuk tong; kuil domestik logam; kunci dari logam untuk jendela; kunci dari logam untuk
kendaraan; kunci dari logam untuk pintu; kunci dari logam untuk tas; kunci keamanan dari logam untuk kendaraan; kunci
keamanan logam, non-listrik; kunci kendaraan logam; kunci logam; kunci logam dan kunci untuk itu; kunci logam untuk kunci;
kunci logam, non-listrik; kunci pegas logam; kunci pintu logam, non-listrik; kunci selempang logam; kunci sepeda logam; kunci
silinder logam; kunci snowboard logam; kunci terbuat dari logam, non-listrik; kunci, selain listrik, dari logam untuk jendela;
kunci, selain listrik, dari logam untuk kendaraan; kunci, selain listrik, logam untuk digunakan pada bangunan; kunci, selain
listrik, logam untuk troli; kurung kantilever logam; kurung logam untuk digunakan dalam konstruksi dan perakitan decking;
kurung selokan logam; kurung spacer logam; kusen aluminium; kusen jendela dari logam; kusen logam; kusen pintu dari
logam; kusen pintu dari logam untuk pendingin ruangan; kusen pintu logam; label perekat logam; laci logam trim; lambang dari
logam untuk kendaraan; lambang logam untuk kendaraan; langkan dari logam; lantai logam; lantai terbuat dari paduan logam;
lantai, bahan lantai dan lantai keramik logam; lapisan lembaran logam; lapisan logam untuk membangun; lapisan tungku
refraktori logam; layar pintu logam; lembaran besi; lembaran logam; lembaran logam untuk membangun; lembaran logam,
termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; lengkungan logam; lengkungan logam untuk menopang tanaman; lift
selempang logam; lis logam untuk bangunan; locksets logam; logam biasa dalam bentuk bubuk; logam biasa dalam bentuk foil
[semi-tempa]; logam biasa dan paduan mereka; logam biasa dan paduan mereka, bijih; logam biasa, semi-tempa; logam
biasa, tidak ditempa; logam biasa, tidak ditempa dan setengah dikerjakan, untuk digunakan dalam pembuatan lebih lanjut;
logam dalam bentuk bubuk *; logam dalam foil atau bentuk bubuk untuk printer 3D; logam dan paduan logam; logam dekoratif
profil untuk digunakan dalam pembuatan lanjut; logam kaleng, dijual kosong; logam memperluas lengan untuk pembubuhan
sekrup; logam non-ferrous dan paduan mereka; logam penyangga tong; logam piroforik; logam putih; lonceng logam; lonceng
pintu non-listrik; manifold logam untuk jaringan pipa; mantel perapian logam; manual dioperasikan katup logam, selain bagian
dari mesin; material besi cor untuk rel kereta api; mawar menjadi alat kelengkapan pipa logam; mekanisme penguncian logam;
memperkuat bahan dari logam untuk sabuk mesin; menara perancah, bukan dari logam; mendukung pipa logam; mengalir dari
logam untuk digunakan dalam pembangunan basement waterproofing sistem; mengambang dermaga logam; mengelilingi
perapian logam; mengikat sekrup logam untuk kabel; mesin berdiri logam; metal pintu ayun otomatis; metal pintu bifolding
otomatis; metal pintu geser otomatis; minuman kaleng logam; model [ornamen] terbuat dari logam biasa; model miniatur mobil
[ornamen] dari logam biasa; model mobil [ornamen] terbuat dari logam biasa; model pesawat [ornamen] terbuat dari logam
biasa; molibdenum terikat dengan logam lain dalam bentuk lembaran, pelat dan foil untuk pembuatan lanjut; monumen logam
non-mulia; mullions logam; mulus digulung cincin logam; mur logam; mural logam; muselets dalam sifat penutupan kawat
untuk botol; nameplates logam dan nameplates pintu; nameplates pintu logam; nampan logam *; nisan makam non logam
mulia; nomor balap sepeda piring yang terbuat dari logam; nomor rumah dari logam; nomor rumah dari logam, non-bercahaya;
nozel logam; ornamen [patung] terbuat dari logam biasa; ornamen dalam bentuk miniatur yang terbuat dari logam biasa;
ornamen liburan dari logam biasa, selain hiasan pohon; ornamen liburan perunggu, selain hiasan pohon; ornamen terbuat dari
logam biasa; paduan logam untuk digunakan dalam pembuatan; paduan logam untuk pembuatan lanjut; pagar berantai dari
logam; pagar besi untuk rel kereta api; pagar kawat; pagar kawat logam; pagar logam; pagar logam untuk balkon; pagar logam
untuk jembatan; pagar logam untuk pagar; pagar rantai logam; pagar tetap logam; paku keling logam; paku payung jok logam;
palet logam; palet logam bongkar muat; palet penyimpanan logam; panduan rel logam; panel Insulasi ( Panel pendingin ) dari
logam untuk bangunan; panel Insulasi dari logam (Panel pendingin dari logam) untuk bangunan; panel akustik dari logam;
panel aluminium untuk dinding ruang bedah; panel aluminium untuk pintu ruang bedah; panel aluminium untuk plafon ruang
bedah; panel bangunan dari logam; panel dinding eksternal dari logam; panel dinding eksternal terutama terdiri dari logam;
panel dinding logam; panel lantai logam; panel pagar logam; panel pintu logam; panel-panel bahan campuran aluminium untuk
bagian muka arsitektural suatu gedung; panil-panil dari logam/besi/baja; papan decking logam; papan langit-langit logam;
papan lantai logam; papan loncat dari logam; partisi dari logam untuk membangun; partisi dengan elemen individual diam
serta bergerak dari logam; pasak logam; pasak sepatu dan pena sepatu dari logam; pasak sepatu logam; pasak tenda logam;
pasir besi; patung dari logam; patung dari logam biasa; patung desktop yang terbuat dari logam non-mulia; patung keagamaan
dari logam biasa; patung logam non-mulia; patung, patung dan karya seni dari logam biasa; patung-patung logam non-mulia;
pegangan bak mandi dari logam; pegangan jendela logam; pegangan pintu dari logam; pegangan pintu dari logam biasa;
pegangan tangan dari logam untuk bak mandi dan shower; pegangan tangan dari logam untuk jalan setapak; pegangan
tangan dari logam untuk tangga; pegangan tangan logam; pegangan tangan logam untuk digunakan di gedung-gedung;
pegangan tangga dari logam; pegas [logam hardware]; pelampung logam; pelampung mooring logam; pelapis logam; pelari
dari logam untuk jendela; pelari dari logam untuk pintu; pelat nomor dari logam; pelindung pohon logam; pemanasan saluran

Halaman 311 dari 696

logam; pemancang sekrup dari logam; pembatas penjaga dari logam; pembatasan parkir logam; pembuka pintu, non-listrik;
pemegang logam untuk papan; pemegang tiket kereta logam dan bus; pemicu mengunci logam; pemukul logam; pemukul
pintu logam; penampungan badai logam; penampungan dok pemuatan logam; penampungan penyimpanan logam;
penampungan tornado bawah tanah yang terbuat dari logam; penanda tanaman logam; pengait putar ganda [perangkat keras
logam]; pengencang C-cincin logam; pengencang D-cincin logam; pengencang cincin babi logam; pengencang dari logam
untuk jendela tingkap; pengencang logam untuk perancah; pengencang mesin sabuk logam; pengencang pintu logam;
pengencang snap ring dari logam; pengencang ulir logam; penggulung berbentuk silinder dari logam, non-mekanis, untuk
selang fleksibel; penghenti gerbang dari logam; penghubung kabel dari logam, bukan listrik; pengiriman kontainer logam;
penguat untuk bekisting pin logam; peniti jepit logam; penopang langit-langit logam; penutup dari logam untuk langit-langit;
penutup lantai tersusun dari logam; penutup pintu dari logam; penutup pintu logam, non-listrik; penyangga pintu dari logam;
penyimpanan drum logam; penyimpanan gudang logam; penyimpanan sampah logam; penyimpanan sampah tujuan umum
dari logam; penyimpanan sepeda rak logam; perancah logam; perancah menara logam; peranti keras dari logam; perapian
grates logam; pergola logam; pergola terutama logam; perlengkapan logam untuk perabotan; perlengkapan penyambung
logam; perlengkapan perabotan dari logam; perlengkapan pintu dari logam; perlengkapan pipa logam; perpipaan logam;
persimpangan dari logam untuk pipa, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; perunggu; peti logam; piala dari
logam biasa; piala yang terbuat dari logam biasa dan paduan mereka; piket logam; pilar dari logam/besi/baja untuk bangunan;
pin kunci bola logam; pintu anjing logam; pintu besi pemirsa [non-diperbesar]; pintu dalam logam; pintu dan jendela dari
logam; pintu ganda putar dari logam; pintu garasi logam; pintu hewan peliharaan logam; pintu keamanan logam; pintu kucing
logam; pintu lipat dari logam; pintu lipat logam; pintu logam *; pintu logam geser; pintu logam untuk digunakan dalam ruangan;
pintu logam untuk lemari besi; pintu logam, jendela, jendela dan slatted jendela; pintu luar logam; pintu penutup keamanan
dari logam; pintu putar logam; pintu putar logam otomatis; pintu rol logam; pintu tahan api dari logam; pintu teras logam; pipa
bercabang logam; pipa bercabang logam, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; pipa besi cor; pipa dan alat
kelengkapan yang dilapisi logam; pipa dan tabung logam; pipa drainase logam; pipa kaku logam; pipa logam; pipa logam dan
perlengkapannya;; pipa logam untuk membangun; pipa logam untuk transfer cair dan gas; pipa logam, termasuk yang terbuat
dari paduan baja dan titanium; pipa mendukung terisolasi dari logam; pipa saluran pembuangan logam; pipa underdrainage
logam; piring STNK logam; piring identitas dari logam biasa; piring tendangan pintu logam; pirit besi; pita logam untuk
keperluan mengikat; pita tipis logam; pitons logam; plafon Insulasi dari logam (plafon pendingin dari logam); plafon dari logam;
plak dari logam biasa; plakat logam; plat pengenal dari logam; plat pintu dari logam; plat strip aluminium; platform pengeboran
lepas pantai logam; pra-fabrikasi kolom arsitektur logam; pra-fabrikasi rumah ayam sectional logam; pra-fabrikasi rumah dari
logam untuk hewan ternak; prefabrikasi dari logam/besi/baja; punjung, anjang-anjang dari logam; putar logam; putar nonotomatis logam; putar otomatis logam; rak atau hambalan dari logam,; rak kurung logam; rambu-rambu jalan logam; rangka
baja ringan untuk bangunan; rangka logam untuk bangunan; rantai keamanan logam; rantai logam biasa untuk kunci; rantai
selip logam; rantai tali-temali logam; rel geser dari logam untuk kamar mandi; rel geser dari logam untuk kamar mandi dan rel
dari logam untuk kamar mandi; rel penggantung dari logam; retensi batu longsor jaring kawat; rim kunci logam, non-listrik; ring
sekrup dari logam; rol pintu garasi logam; rumah ayam modular logam; rumah ayam pra-fabrikasi logam; rumah hewan
modular dari logam untuk hewan ternak; rumah hewan modular logam; rumah hewan pra-fabrikasi logam; rumah kaca
berpindah dari logam untuk keperluan rumah tangga; rumah kaca logam; rumah pra-fabrikasi logam; rumah prefabrikasi [kit]
logam; runner dari logam untuk dinding; saham dari logam untuk tanaman atau pohon; salib dari logam biasa, selain
perhiasan; saluran dari logam untuk instalasi AC; saluran dari logam untuk ventilasi dan instalasi AC; saluran dari logam untuk
ventilasi instalasi; saluran logam; saluran logam untuk jaringan pipa gas; saluran logam untuk saluran gas; saluran non-listrik
memutar logam; saluran pembuangan dari logam; sambungan bercabang dari logam untuk pipa; sambungan fleksibel dari
logam; sambungan logam tipe siku; sambungan logam untuk pipa; sambungan pipa dari logam; saringan logam; sash
windows logam; screwnails logam; sekrup logam; selang bahan bakar minyak logam; selang gulungan semi-ditarik dari logam;
selang logam; selang logam industri; selang logam untuk kolam renang; selang logam untuk pertanian; selang logam untuk
pipa digunakan; selimut pas untuk kolam renang [struktur] logam; semua tujuan tali logam; sendi dari logam untuk pipa; sendi
ekspansi logam untuk lantai dan dinding; sendi ekspansi logam untuk pipa dan ducting; sepatu pena logam; serbuk logam
umum untuk digunakan dalam pembuatan; serbuk logam untuk digunakan dalam pembuatan; serbuk logam yang digunakan
untuk pengelasan; shower ambil bar logam; siku dari logam untuk pipa; siku dari logam untuk pipa fleksibel; siku dari logam
untuk pipa kaku; siku dari logam untuk pipa, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; siku stainless; silinder kunci
dari logam; silinder kunci keamanan logam; silinder kunci logam; silinder logam untuk gas dikompresi atau cairan, dijual
kosong; silo modular logam; silo pra-fabrikasi logam; singkatan dari logam untuk tanda-tanda jalan; sistem langit-langit logam
gantung yang terdiri dari panel; skala model [ornamen] dari logam biasa; skala model mobil [ornamen] dari logam biasa; skrup
dari logam; skylight logam; slatted jendela logam; slider perabot logam; sling kargo dari logam; sling tali kawat; slot surat
logam; sofit logam; soket wedge logam; spendek dari logam; staples logam untuk konstruksi atau keperluan industri; staybolts
logam; stepladders logam dan tangga; strip gemuruh logam; strip mengikat logam yang digunakan pada kemasan; struktur
penampungan logam; stud baja untuk bahan bangunan; sudut katup logam, selain bagian dari mesin; sudut manik-manik
drywall logam [bahan bangunan]; sumbat botol logam; sumbat logam untuk wadah kemasan industri; surat pelat logam; tab
indicia logam; tabel centrepieces [ornamen] terbuat dari logam biasa; tabung bahan bakar butana logam, mengosongkan;
tabung dari logam untuk keperluan industri; tabung dilipat logam; tabung gas bertekanan terbuat dari logam; tabung logam;
tabung logam semua untuk penggunaan kendaraan bermotor; tabung logam untuk gas; tabung logam yang dilapisi plastik;
tabung logam yang disalut dengan bahan berbusa polietilena; tabung logam yang disalut dengan isolator panas; tabung logam
yang disalut dengan karet; tag telinga logam untuk ternak; tahap logam untuk pertunjukan musik; tahap untuk pertunjukan
musik terdiri dari bahan terutama logam; talang logam; tali dari logam untuk pengikat; tali kawat; tali kawat bidal logam; tali
kawat yang digunakan untuk mengangkat dan tali-temali; tali klip kawat logam; tali logam; taman gudang logam; taman logam
gulungan selang tangan dioperasikan; taman saham logam; tanda-tanda jalan, non-bercahaya dan non-mekanik, logam;
tanda-tanda parkir logam; tanda-tanda, non-bercahaya dan non-mekanik, logam; tangga dari logam untuk perpustakaan;
tangga logam; tangga stand-off logam; tanggul logam portabel; tangkapan pintu lemari logam; tangki air dari logam untuk
keperluan industri; tangki air dari logam untuk keperluan rumah tangga; tangki air hujan dari logam; 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 air dari logam
untuk keperluan industri; tangki penyimpanan cairan [kontainer] terbuat dari logam; tangki penyimpanan cairan [struktur]
terbuat dari logam; tangki penyimpanan cairan logam; tangki penyimpanan gas dari logam; tangki penyimpanan logam; tangki
penyimpanan logam dan atap untuk itu; tantalum [logam]; target sputtering dari logam; tarikan laci dari logam biasa; tarikan
laci logam; tempa logam; tempat penyimpanan air dari logam; tempat sampah logam; tenda tiang logam; tensioner logam
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untuk rangka kendaraan bermotor; terali dari logam; teralis dari logam untuk mendukung tanaman; teralis logam; terumbu ikan
buatan dari logam; tiang bendera genggam logam; tiang pagar logam; tiang-tiang logam; tinggal baut logam; tirai nyamuk
(logam); titanium besi; tokoh dari logam biasa; tong air dari logam; tong logam; topi kait logam; trek dari logam untuk
kendaraan rel; tubing aluminium komposit untuk digunakan dalam pembuatan frame sepeda; tubing dan tubing kopling dari
logam untuk menggabungkan dan mengakhiri pipa; tujuan umum penyimpanan sampah logam; tujuh kawat baja tanpa lapisan
dipilin untuk konstruksi beton pratekan (PC strand/KBjP-P7); turnbuckles logam; tutup atap dari logam; tutup logam; tutup
logam untuk kaleng; tutup mengambang internal aluminium untuk digunakan dengan gas atau cair tangki penyimpanan gas;
ubin dinding dari logam untuk bangunan; ubin dinding logam; ubin langit-langit logam; ubin logam untuk membangun;
uninsulated, kawat non-listrik; unit pintu besi; usungan kabel dan usungan singel logam [penjepit link]; utilitas tiang logam;
valances logam; ventilasi atap logam untuk bangunan perumahan dan komersial; ventilasi saluran logam; wadah dari logam
untuk pengepakan dan pengemasan; wadah kemasan industri logam; wadah penyimpanan logam; wadah penyimpanan
tujuan umum dari logam; wadah yang terbuat dari logam untuk digunakan dalam penyimpanan gas; waduk air hujan dari
logam; weatherboards logam; window logam langsing; window mengelilingi logam; window rel logam; ===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022071011
: 15/09/2022 09:26:42
:
: PT. DUA LAB DIGITAL

540 Etiket

: RUKO THE ARCADE BLOK 3 NO. PK, JL. PANTAI INDAH, KAPUK MUARA,
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
: DUA SMILE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, ABU - ABU
: 3
: ===Obat kumur; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi;
Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Sediaan pemeliharaan gigi; Tapal gigi; bubuk pasta gigi; gel pasta gigi; kosmetik; obat
kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur,
bukan untuk keperluan medis; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi
tanpa obat; pasta pemutih gigi; pemutih gigi (strip dan pasta); pensil untuk keperluan memutihkan gigi; sediaan untuk
membersihkan gigi; sediaan untuk membersihkan gigi palsu; strip pemutih, pasta gigi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071012
: 15/09/2022 09:29:51
:
: HASSAN NUGROHO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. P.Jayakarta 141 B-28, JAKARTA PUSAT, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta
: Halim Wibisono S.E., M.M.
: Jalan Pembangunan I/27A Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIG TOP & SIMBOL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hitam, putih.
: 20
: ===Kursi dengan roda kastor; Lemari berlaci; Lemari beroda; Penghalang difungsikan untuk terhindar dari bersin (partisi);
Penyekat ruangan (Partisi); Rak payung; Rak serbaguna; Rak surat kabar; Roda perabot bukan dari loga; Roda tempat tidur
bukan dari logam; Sandaran tempat tidur (perlengkapan tempat tidur); cermin [kaca perak]; gantungan jas; gantungan selang,
bukan dari logam; gantungan tanaman, bukan dari logam; gantungan untuk pakaian; kaca bingkai; kaca lapis aluminium
(cermin); kait, bukan dari logam, untuk gantungan pakaian; klem kabel, bukan dari logam; klem pipa dari karet; klem pipa dari
plastik; klem pipa, bukan dari logam; klem selang, bukan dari logam; klem, bukan dari logam; kursi [kursi]; kursi duduk
berroda; lemari; lemari arsip; lemari besi; lemari handuk; lemari penyimpanan dari logam; lemari piring; lemari plastik; lemari
sepatu; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan buffet; meja; meja rias; partisi furnitur dari kayu; partisi kantor
bergerak [furniture]; penutup plastik untuk klem selang logam; rak; rak [perabot]; rak buku; rak kayu [perabot]; rak lipat; rak
majalah; rak pajangan; rak pakaian [perabot]; rak penyimpanan; rak sepatu; rak untuk lemari arsip; sofa luar ruangan; sofa
taman; sofa yang bisa diperpanjang; tempat tidur; tempat tidur dipan; tempat tidur lipat; tempat tidur sofa===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071013
: 15/09/2022 09:31:17
:
: PT Darya-Varia Laboratoria Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: South Quarter Tower C Lantai 18-19, Jl. R.A. Kartini Kav. 8 Cilandak Jakarta
Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LAXAVAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 5
: ===Sediaan-sediaan farmasi; obat pencahar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071171
: 15/09/2022 12:29:08
:
: JUNIAR

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PAUS RAYA XXI, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Dapur MAMA mimaw
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Coklat, merah, hijau
: 29
: ===dimsum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071172
: 15/09/2022 12:29:33
:
: Ricky Januar Solihin, Muhammad Chidir

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gg Blok Pintu 4 no 121 RT 007 RW 004 Kebongedang Batununggal, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40274
: 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
: WBR BAKSO RIJASO Berani Tampil Beda
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning dan Putih
: 29
: ===Bakso dan/atau kue (perkedel) sayuran; bakso; bakso ayam; bakso ikan udang; bakso sapi; makanan laut olahan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071173
: 15/09/2022 12:29:38
:
: SAPTANINGSIH KURNIATI

540 Etiket

: taman balaraja blok A.4/20 RT.001/007 desa parahu kec. sukamulya, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15631
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OMAH GHEISSA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKELATN DAN PUTIH
: 30
: ===kue pai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071174
: 15/09/2022 12:29:46
:
: EVA SETIYANINGSIH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Purbalingga Kidul RT.01 RW.04, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 53313
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MABEST
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HITAM, GRADASI HITAM ABU - ABU
: 7
: ===aparat knalpot untuk kendaraan darat; aparat knalpot untuk mesin pembakaran internal; aparatur knalpot [bagian mesin];
header menjadi bagian dari sistem knalpot kendaraan; muffler knalpot untuk motor dan mesin; pipa knalpot otomotif; pipa
knalpot untuk mesin kendaraan darat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071175
: 15/09/2022 12:32:28
:
: Rina Oktavani

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp Sumur No.49 Rt:4/10 Kel Klender, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,
13470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Ajiiib Food and Drinks
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih, merah muda, biru muda
: 30
: ===Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman teh dengan atau tanpa susu;
es krim; es krim susu; kerucut untuk es krim; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar
cokelat yang mengandung susu; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek

: JID2022071176
: 15/09/2022 12:33:28
:
: CHRISTOPHER SUMASTO TJIA

540 Etiket

: Green Garden Blok O-2/1, RT. 009/RW. 010, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan
Kebon Jeruk., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520
: Indria Gunawan Leman S.H., LL.M.
: NUGRAHA, LEMAN & PARTNERS Wisma BSG Lantai 5, Jalan Abdul Muis No. 40
Jakarta Pusat 10160

: Merek Kata dan Lukisan
: PENTACITY SHOPPING VENUE

Halaman 315 dari 696

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

: Tidak Ada Terjemahan
: Kuning, jingga, merah, biru, biru muda, ungu, ungu muda, merah muda, hijau, hijau muda, hijau tosca, hitam, putih dan abuabu.
: 35
: ===Administrasi bisnis; Distributor; 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
grosir; Jasa grosir online; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website);
Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan toko ritel online; MINI MARKET; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan;
PASAR SWALAYAN; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan
online; Penjualan grosir barang-barang; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi penjualan
(untuk orang lain); Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Toko barang-barang grosir; administrasi urusan bisnis;
agen penjualan barang baik eceran maupun grosir; belanja online; 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 ritel; jasa ritel supermarket
dan toko serba ada (departmental store); jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; layanan iklan,
pemasaran dan promosi; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan toko ritel atau toko grosir; manajemen bisnis outlet
grosir dan eceran; operasional bisnis pusat perbelanjaan dan mal perbelanjaan; pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian
barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka
perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan produk konsumen
melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/ecommerce; toko===
: DID2022071178
: 15/09/2022 12:37:08
:
: SUSILANINGSIH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: perum suridman indah blok H18/6 RT.001/010 kel. tigaraksa kec. tigaraksa,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15720
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ISTA HITA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: GOLD
: 25
: ===Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal,
sarung tangan, pakaian renang; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita
yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Tudung kepala wanita (pakaian); chemises (jenis pakaian dalam
untuk wanita); pakaian bawahan untuk wanita; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian luar untuk
wanita; pakaian renang untuk wanita; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan
sebagai pakaian dalam; setelan pakaian formal wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071179
: 15/09/2022 12:38:15
:
: PT. KREASI MENTEGA INDONESIA

Alamat Pemohon

: Jl. By Pass Ngurah Rai No 482, Kota Denpasar, Bali, 80227

740

540 Etiket

Halaman 316 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUNDAY CHOUX
: Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange dan Biru
: 30
: ===Adonan Pastri; Kue kering (pastri); kue pastry; kue sus; kue tart===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071180
: 15/09/2022 12:38:49
:
: Jo Kim Hok

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jelambar Ilir RT/RW: 014/011, Jelambar Baru, , Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VGL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Hijau
: 9, 10, 11
: ===Media yang direkam dan dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon seluler yang
memungkinkan pelanggan untuk mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam tangan, mainan,
dan kartu untuk perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi produk; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi
seluler yang memungkinkan pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual, dan
membeli barang dan jasa melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel.;
Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam mengukur irama jantung; agitator magnetik untuk penggunaan
laboratorium; alat analisis kelembaban kulit, bukan untuk keperluan medis; alat pemantauan, selain untuk keperluan medis;
inkubator untuk penggunaan laboratorium; layar radiologi untuk keperluan industri; pengatur oksigen; peralatan radiologis
untuk keperluan industri; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar; radiometer; radiometer untuk
digunakan dalam penelitian; ruang oksigen hiperbarik, bukan untuk tujuan medis; spektrofotometer untuk penggunaan
laboratorium; spektroskopi untuk penggunaan laboratorium; timbangan bayi===
===-;-;-;-;-;; ANGGOTA BADAN PALSU; Adaptor untuk jalan nafas; Adaptor untuk tabung pemanas yang merupakan bagian
dari aparatus medis; Alas tilam steril (pembedahan); Alat Oftalmik; Alat Peningkatan Kulit Medis Menggunakan Laser; Alat
Potong Spuit (alat suntik) untuk keperluan medis; Alat anestesi (pembiusan); Alat bantu jalan beroda untuk membantu
pergerakan pasien; Alat bantu pernapasan bayi (CPAP); Alat bekam (fleam); Alat diagnosa untuk keperluan medis; Alat
diagnostik sinar-X; Alat estetika kulit dengan stimulasi listrik untuk penggunaan medis; Alat estetika untuk kulit (medis); Alat
estetika untuk kulit terbuat dari bahan Grafena (medis); Alat kedokteran untuk melebarkan liang anggota badan umumnya,
khususnya saluran kencing (pembedahan); Alat kesehatan untuk mengangkat tubuh pasien lansia dan memindahkan ke
tempat tidur.; Alat kontrasepsi pesarium; Alat medis ECG berfungsi untuk mengetahui ritme jantung; Alat medis IBP tranduser
berfungsi untuk mengetahui tekanan darah dalam tubuh melalui darah; Alat medis Laryngoscope berfungsi untuk mambantu
proses operasi; Alat medis NIBP berfungsi untuk mengetahui tekanan darah dalam tubuh; Alat medis bipolar forcep berfungsi
untuk cutting / memotong jaringan ketika operasi; Alat medis filter suction berfungsi untuk menyaring bacteri; Alat medis
monitor Ritme jantung; Alat medis patient plate berfungsi untuk graunding ketika dilakukan pembedahan; Alat medis pensil
ESU berfungsi untuk cutting / memotong jaringan ketika operasi; Alat medis sensor SpO2 berfungsi untuk mengetahui kadar
oksigen dalam darah; Alat medis tabung penghubung berfungsi untuk selang yg digunakan untuk menyedot cairan seperti
lendir dan darah; Alat medis tip cleaner berfungsi untuk penghapus ketika penggambaran operasi; Alat medis transduser
berfungsi untuk alat yg digunakan untuk mengetahui detak jantung janin; Alat monitor jantung janin; Alat pacu jantung pasien
(defibrillator); Alat pelindung diri (APD) yaitu respirator untuk digunakan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan; Alat
pemantau Kanker Rahim (Serviks); Alat pemantauan denyut jantung pasien (Patient Monitor); Alat pemantauan denyut nadi
pasien (Pulse meter); Alat pembantu pernafasan orang yang mati lemas; Alat pemeriksa THT; Alat pemeriksa darah; Alat
pemeriksa komposisi tubuh; Alat pemeriksa lemak tubuh; Alat pemeriksa mata (optalmoskop); Alat pemeriksa telinga bagian
dalam (otoskop); Alat pemeriksa tenggorokan bagian dalam (Laringoskop); Alat pemeriksaan darah; Alat
pemeriksaan/pengecekan gula darah; Alat pendengar orang tuli berbentuk terompet; Alat penganalisa untuk penggunaan
medis; Alat pengebor gigi; Alat pengukur detak jantung; Alat pengukur tekanan darah; Alat pengukur tekanan darah arteri; Alat
penyedot untuk operasi (vakum); Alat pijat bekam elektrik untuk keperluan rumah tangga; Alat pijat estetika berfrekuensi tinggi
untuk kulit (bukan untuk keperluan medis); Alat pijat estetika terbuat dari bahan Grafena (medis); Alat pijat estetika untuk
keperluan industry (untuk tujuan medis); Alat pijat estetika untuk kulit untuk penggunaan medis; Alat pijat kecantikan untuk
penggunaan komersial; Alat pijat kulit listrik untuk keperluan rumah tangga; Alat pijat listrik portabel (medis); Alat pijat listrik
untuk keperluan rumah tangga (untuk tujuan medis); Alat pijat listrik untuk tubuh untuk keperluan estetika (medis); Alat pijat
terbuat dari bahan Grafena; Alat pijat ultrasonik (Medis); Alat rontgen untuk keperluan dokter hewan; Alat rontgen untuk
keperluan gigi; Alat rontgen untuk pencitraan gigi; Alat suntik untuk mengambil cairan dari tubuh; Alat terapi bekam; Alat terapi

740

Halaman 317 dari 696

dan alat bantu yang disesuaikan untuk penyandang disabilitas; Alat tes kehamilan; Alat test untuk jantung bayi; Alat tetes
untuk keperluan medis; Alat uji untuk keperluan medis; Alat uji visi; Alat ukur kadar gula (glukosa) dalam darah; Alat untuk
memasukkan obat ke dalam mulut hewan; Alat untuk menghilangkan kelenjar minyak pada kulit untuk penggunaan medis; Alat
untuk pernafasan buatan; Alat untuk terapi magnet; Alat yang dibentuk untuk melekatkan jaringan pada tulang (suture anchor);
Anggota badan palsu; Aparat dan instrumen untuk perawatan kulit; Aparat dan instrument pembedahan, pengobatan,
kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu; Aparat dan peralatan urologi; Aparat
perawatan kulit untuk tujuan medis; Aparatus dan instrumen medis, gigi, dokter hewan, listrik dan bedah medis; Aparatus dan
peralatan perawatan gigi; Aparatus listrik pijat wajah untuk keperluan estetika dan rumah tangga (medis); Aparatus pemutih
gigi dengan lampu LED; Aparatus pernapasan medis; Aparatus pernapasan untuk unit perawatan intensif; Aparatus spirometri;
Aparatus untuk melatih otot untuk keperluan medis; Aparatus untuk mengukur sinyal tubuh sehubungan dengan analisa
pasien; Aparatus untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Apparatus yang digunakan dalam analisa medis; Bahan bahan untuk penjahitan luka bedah; Bahan cangkok tulang untuk keperluan gigi; Bahan implantasi regenerasi tipe tulang;
Bahan penjahit luka; Bahan regeneratif periodontal; Bantal angin untuk keperluan medis; Bantal kesehatan anti dengkur;
Bantal terapi magnetik; Bantalan atau tempelan pemanas untuk keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas yang
diaktifkan dengan udara untuk keperluan medis; Bantalan panas untuk tujuan medis; Bantalan pemanas, listrik, untuk
keperluan medis; Bantalan penyangga perut; Barang-barang ortopedi; Barang-barang ortopedi, perban ortopedi untuk sendisendi, perban elastis, kit perban ortopedi untuk sendi; Batu untuk Terapi; Bekam elektromagnetik; Belat (pembedahan); Ben
Wa bola [dewasa bantu rangsangan seksual]; Benang Bedah Untuk Kulit wajah; Benang bedah; Benda - benda ortopedik;
Boneka cinta [boneka seks]; Botol susu dengan sendok integral; Cangkir menstruasi (untuk menyerap cairan haid); Celemek
medis untuk kedokteran gigi; Cermin untuk dokter bedah; Corong (mouthpieces) untuk peralatan pernapasan untuk pasien;
Corong untuk digunakan dengan aparatus pernapasan medis; Defibrillator (alat analisis irama jantung); Deker Lutut untuk
terapi; Deker kaki untuk terapi; Deker tangan untuk terapi; Disain lensa eksklusif dijual sebagai komponen terpadu dari lensa
intraokular; Dot botol susu; Dot makan bayi; Dot untuk bayi; Dot untuk memberi makan bayi; Elemen penukar panas (thermic
siphons) untuk keperluan medis dan perawatan medis; Filter bakteri; Filter mekanis untuk aparatus pernapasan; Filter panas
dan kelembapan untuk aparatus pernapasan; Filter udara untuk digunakan dengan aparatus pendukung pernapasan; Filter
untuk keperluan medis untuk memurnikan udara untuk bernapas; Filter untuk penggunaan medis; Filter untuk sistem
pernapasan; Foto-foto sinar-X untuk keperluan medis; Gastroskopi (alat pemeriksa perut); Gelang akupuntur; Gelang untuk
digigit bayi yang sedang tumbuh giginya; Gelas bekam ultrasonik; Gelas bekam untuk terapi moksibusi; Gergaji untuk
keperluan pembedahan; Gigi palsu; Hemositometer (alat untuk perhitungan sel darah); Implan bedah terdiri dari bahan
buatan/tiruan; Implan ortopedi terbuat dari bahan buatan; Implan osseous terbuat dari bahan tiruan; Implan perbaikan tulang
yang tidak dapat terurai; Indikator karbon dioksida untuk keperluan medis; Indikator suhu untuk keperluan medis; Inhaler (alat
medis yang dihisap); Inhaler hidrogen (alat yang dihisap); Injektor cairan medis; Instalasi dan sistem suplai gas untuk
keperluan medis, terdiri dari aparatus dan alat tetap untuk mempersiapkan, memeriksa dan menyediakan gas untuk keperluan
medis; Instrumen bedah untuk menjahit; Instrumen dan peralatan bedah untuk operasi invasif minimal; Instrumen dan
peralatan medis dan bedah; Instrumen dan peralatan medis dan bedah mata; Instrumen diagnostic untuk keperluan medis;
Instrumen medis untuk pengujian penyakit menular; Instrumen medis yang disterilkan; Instrumen pengatur suhu untuk
keperluan medis; Instrumen pengukur suhu optik untuk keperluan inspeksi medis; Instrumen pengukur suhu untuk
penggunaan medis; Instrumen terapi panas; Instrumen tes sensitif suhu dan aparatus tes untuk keperluan medis; Instrumen
ventilasi pasien; Instrumen yang berkaitan dengan kesehatan umum, yaitu, instrumen kesehatan, kebugaran, olahraga, dan
sensor kesehatan, monitor, speaker dan display untuk mengukur, menampilkan, melacak, melaporkan, memantau,
menyimpan, dan mentransmisikan data biometrik, detak jantung, pergerakan tubuh, dan kalori yang terbakar; Instrument dan
peralatan ginekologi; Insufflator (alat penghembusan - untuk keperluan medis); Jacksen ress berfungsi untuk alat bantu
pernapasan; Jaket Untuk Terapi; Jaket yang dilengkapi dengan pengikat; Jarum bekam; Jarum fistula; Jarum penguji untuk
keperluan medis; Jarum penjahit luka; Jarum suntik medis; Jas robot rangka tubuh untuk keperluan medis; Jas untuk operasi;
KASA STERIL UNTUK MEDIS; Kain gendongan [perban pendukung]; Kalung Untuk Keperluan Terapi; Kalung untuk
keperluan medis; Kantong Air Susu Ibu (ASI); Kantong Plastik Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Kantong penampung darah
untuk donor darah (Palang Merah Indonesia); Kantong untuk buang air kecil / kantong urine; Kantong untuk pengiriman air,
larutan garam dan cairan lain, dan kotak pembasmi kuman; Kantung penyimpan cairan (keperluan pembedahan); Kantung
untuk pemberian nutrisi melalui hidung untuk pasien yang tidak dapat makan (Parenteral Nutrition); Kanula Oksigen (untuk
keperluan medis); Kanula nasal untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Kaos kaki untuk pembengkakan pembuluh
darah; Kasur pijat untuk tujuan medis; Kateter untuk hemodialisis; Kateter untuk pencitraan ekokardiografi intrakardiak; Katrid
campuran bahan sodium hidroksida dan kalsium oksida (soda lime); Katup untuk aparatus pernapasan; Kawat pengikat untuk
gigi palsu; Kawat penuntun [alat bantu pembedahan]; Klip pengaman untuk dot bayi; Klip tabung yang merupakan bagian dari
aparatus medis; Kompresor (pembedahan); Konektor trakeostomi; Konektor untuk filter untuk sistem pernapasan; Konektor
untuk pelembab, ruang pelembapan dan nebuliser yang merupakan bagian dari aparatus medis; Kotak yang dipersiapkan
untuk alat-alat medis dan untuk digunakan dokter; Kotak yang dipersiapkan untuk peralatan medis dan untuk digunakan ahli
bedah; Kotak yang dipersiapkan untuk peralatan medis dan untuk digunakan dokter; Kursi pijat; Kursi toilet untuk keperluan
medis; Kursi untuk Pemeriksaan gigi dan aksessoris gigi lainnya; Kursi untuk kebidanan (Untuk medis); Kursi untuk keperluan
medis atau kedokteran gigi; Label pengukur suhu untuk keperluan medis; Lampu bedah; Lampu untuk keperluan medis;
Lampu untuk penyinaran diruang operasi (operating lamp); Lampu unutk keperluan medis; Lanset, pisau bedah kecil;
Lanset/pisau bedah mata dua; Lensa (pengganti mata) untuk bedah implantasi; Lensa ortokeratologi; Liontin Untuk Terapi;
Lithotripters; Loader jahit untuk instrumen bedah untuk menjahit; MIKROSENSOR nirkabel implan untuk digunakan dalam
bidang kedokteran; MIKROSENSOR untuk tujuan medis; MIKROSENSOR untuk tujuan medis untuk mengukur data tubuh
manusia; Mainan seks; Masker LED untuk tujuan terapeutik; Masker bedah ber-filter tinggi; Masker bedah sekali pakai;
Masker bedah yang dapat dipakai ulang; Masker hidung untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Masker medis;
Masker oral untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Masker pembiusan; Masker pernapasan untuk bantuan
pernapasan untuk keperluan medis; Masker pernapasan untuk pernapasan buatan; Masker untuk pernapasan non-invasif;
Masker untuk terapi wajah; Masker wajah anestesi; Masker wajah bio terapi; Masker wajah untuk penggunaan medis; Matras
Decubitus Untuk keperluan Medis; Matras Untuk Terapi; Matras angin untuk keperluan medis; Meja bedah; Membran gigi
untuk digunakan dalam regenerasi jaringan periodontal; Membran untuk penyaringan [medis]; Mesin Hemodialis; Mesin SinarX untuk keperluan medis (alat rontgen); Mesin dan peralatan medis; Mesin dialisis (untuk keperluan pencucian darah); Mesin
facial wajah yang berfungsi untuk membersihkan wajah dari kotoran-kotoran sisa make up dan mengangkat lapisan sel-sel
kulit mati; Mesin laser fractional C02 yang berfungsi untuk mengatasi problem kulit seperti strectmark (paska kehamilan) dan

Halaman 318 dari 696

mengatasi kulit yang mengendur; Mesin listrik pengelupas kulit wajah untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik portabel
pengelupas kulit wajah (medis); Mesin untuk menghilangkan tato; Mucosa buatan; Nebuliser portabel untuk keperluan medis;
Nebulizer untuk pemberian aerosol ke sistem pernafasan pasien; Optalmoskop (alat diagnostik mata); Opthalmometer (alat
diagnostik mata); Otomat aerosol untuk keperluan medis; PERLAK BAYI; Pakaian kompresi ketat untuk keperluan medis;
Pakaian medis; Pakaian untuk pemeriksaan pasien; Pass Box Antiradiasi untuk keperluan laboraturium yang digunakan untuk
transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pass Box untuk keperluan laboraturium yang digunakan untuk
transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pass Through Box untuk keperluan laboraturium yang
digunakan untuk transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pelapis dijual sebagai komponen terpadu dari
implan ortopedi buatan; Pelapis dijual sebagai komponen terpadu dari implan ortopedi buatan yang digunakan dalam
rekonstruksi sendi atau operasi penggantian sendi; Pelat pemanas untuk pelembab untuk digunakan dengan aparatus
pernapasan medis; Pelembab untuk pernapasan; Pembersih lidah; Pembersih pori untuk keperluan medis; Pemindai optik
untuk keperluan inspeksi medis; Pencegahan kehamilan bukan dari bahan kimia; Pendan untuk anestesi; Pendan untuk
bedah; Pengganti rambut; Pengganti tulang / tulang rawan / ligamen dan tendon; Pengganti tulang untuk keperluan bedah;
Penghangat tubuh bayi; Penghilang pokok bedah; Pengikat untuk pelembab dan nebuliser yang merupakan bagian dari
aparatus medis; Penopang kaki bertelapak datar; Penukar kelembapan untuk penggunaan medis dalam mentransfer panas
dari napas yang dihembuskan ke napas yang dihirup; Penunjang pergelangan tangan untuk keperluan medis; Penutup kepala
untuk keperluan medis (nurse cap); Penyangga (pendukung) medis yang ketat saat dikenakan; Penyangga (pendukung)
ortopedi; Penyangga (pendukung) untuk keperluan medis; Penyangga tapak kaki untuk alas kaki; Penyangga-penyangga
untuk tujuan medis; Penyemprot untuk keperluan medis; Perabot khusus dibuat untuk keperluan medis; Peralatan (terapeutik)
untuk membersihkan, merawat, mengkondisikan, memperbaiki, mengencangkan, mengelupas dan memperbarui kulit;
Peralatan Kecantikan; Peralatan Kecantikan Frekuensi Radio; Peralatan Laboratorium untuk Tujuan Diagnostik Medis;
Peralatan Terapi Yang Menggabungkan Fasilitas Pijat; Peralatan Untuk Digunakan Dalam Analisis Medis; Peralatan
akupunktur listrik; Peralatan bantu pernapasan hidung; Peralatan bedah; Peralatan dan instrumen dokter hewan; Peralatan
dan instrumen medis; Peralatan dan instrumen medis untuk operasi didalam ruangan modular; Peralatan dan instrumen medis
untuk pemberian obat transdermal yang terdiri dari jarum mikro dan tempelan perekat; Peralatan dan perangkat medis yaitu
monitor dan sensor pasien nirkabel; Peralatan dan perangkat medis yaitu sensor dan alarm medis untuk memantau dan
mengukur sifat darah dan pernapasan serta kondisi fisiologis lainnya; Peralatan dan perkakas pembedahan; Peralatan dan
perlengkapan pijat dan mobilitas; Peralatan dan perlengkapan untuk keperluan bedah, medis, gigi, kedokteran hewan;
Peralatan hemodialisis; Peralatan infus untuk tujuan terapi; Peralatan infus untuk tujuan terapi (infusion pump); Peralatan
kesehatan umum, yaitu kesehatan, kebugaran dan olahraga, serta sensor, monitor dan layar kesehatan untuk mengukur,
menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan mengirimkan data biometrik, detak jantung, pergerakan badan serta
pembakaran kalori; Peralatan medis pengukur kekuatan paru-paru (Spirometer); Peralatan medis untuk pengujian diagnostik
in vitro; Peralatan medis yang telah disterilisasi anti kuman; Peralatan microdermabrasion; Peralatan ortodontik (untuk
perawatan gigi); Peralatan pelembab (humideifer) untuk digunakan dengan aparatus terapi pernapasan; Peralatan pelembab
(humidifer) untuk digunakan dengan aparatus pernapasan; Peralatan pelembab (humidifer) untuk keperluan medis dan
perawatan medis; Peralatan pemanas untuk keperluan pertolongan pertama; Peralatan pencitraan resonansi magnetik;
Peralatan perawatan gigi menggunakan listrik; Peralatan pernapasan medis dengan pelembab gas pernapasan dan sumber
aliran yang terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas
secara spontan melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan pernapasan medis portabel,
yang dioperasikan dengan baterai dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan
kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker
mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan pernapasan medis untuk digunakan dalam terapi CPAP untuk pasien yang
bernapas secara spontan; Peralatan pernapasan neonatal untuk digunakan dalam terapi CPAP; Peralatan pernapasan
portabel untuk pasien; Peralatan pernapasan portabel untuk pasien untuk digunakan dengan sumber oksigen portabel,
khususnya silinder oksigen; Peralatan pernapasan portabel untuk pasien untuk dihubungkan dengan suplai gas pusat
stasioner, eksternal; Peralatan pernapasan portabel yang dioperasikan dengan baterai untuk pasien; Peralatan pernapasan
untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung; Peralatan pijat; Peralatan pijat dengan
menggunakan getaran; Peralatan resusitasi (alat bantu pernapasan); Peralatan tomografi untuk keperluan medis; Peralatan
transpirasi medis; Peralatan uji diagnostik medis; Peralatan untuk digunakan dalam analisa medis; Peralatan untuk digunakan
dalam analisis medis patologi anatomi yaitu cover glass, coating slide, object glass, casette embedding, reagensia; Peralatan
untuk keperluan diagnostic (medis); Peralatan untuk memijat mata; Peralatan untuk menstimulasi kulit; Peralatan untuk
pengujian darah; Peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga untuk tujuan kecantikan; Perangkap air yang merupakan
bagian dan/atau aksesoris untuk aparatus medis; Perangkat Pelindung Mata; Perangkat Pencuci Wajah; Perangkat alat bantu
tidur dengan pancaran cahaya; Perangkat medis, yaitu, monitor pasien untuk memantau properti darah, properti jaringan,
denyut nadi atau properti pernapasan dan sensor pemantauan pasien; Perangkat medis- yaitu- monitor pasien berupa
perangkat medis portabel dengan sensor untuk memantau gerakan fisik pasien yang memakai atau membawa perangkat- dan
sensor pemantauan pasien; Perangkat pemberian obat untuk subkutan implan; Perangkat saluran selang darah (Blood Tubing
Line Set); Perangkat tabung pernapasan sekali pakai untuk aparatus pernapasan; Perangkat tabung pernapasan untuk
aparatus pernapasan; Perangkat tabung pernapasan yang dapat disterilkan; Perban suspensi; Perban untuk membantu
persendian, anatomi; Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan,
lengan mata dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah; Perkakas-perkakas dan pesawat-pesawat
analisis yang termasuk dalam kelas 10; Perlak untuk bayi yang tidak berdaya untuk buang air kecil atau besar; Pesawatpesawat dan perkakas-perkakas ilmu kedokteran yang termasuk dalam kelas 10; Pisau anatomi/pisau bedah; Pisau corn
(untuk keperluan medis); Pistol pijat listrik; Pompa buah dada untuk mengeluarkan air susu (Pompa ASI); Pompa dan
kompresor untuk keperluan medis; Pompa jarum suntik dan pompa infus; Pompa makan enteral (feeding pump); Pompa udara
untuk digunakan dengan aparatus pendukung pernapasan; Pompa untuk menyalurkan makanan [alat medis]; Probe suhu
udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus pernapasan medis; Probe suhu untuk keperluan medis; Rapid test; Ray
ultraviolet lampu untuk kegunaan medis; Regulator vakum untuk keperluan medis; Respirator neonatal asphyxia; Respirator
untuk pemberian nafas buatan; Robot bekam; Robot penunjang pengobatan dalam, dan mesin serta instrumennya; Robot
untuk keperluan bedah; Ruang pelembapan untuk peralatan pernapasan; Ruang pelembapan untuk sistem tabung
pernapasan; SIKAT MULUT DAN BAYI; Sabuk penyangga perut bagian bawah; Saluran pembuangan untuk keperluan medis;
Saluran saraf buatan; 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 gigi; Sarung tangan
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pelindung untuk tujuan hewan; Sarung tangan pelindung untuk tujuan medis; Sarung tangan pemeriksaan untuk tujuan medis;
Sarung tangan untuk keperluan medis; Scanner CT Sinar-X; Selang infus; Selimut Untuk Terapi; Semprotan saluran kencing;
Sensor optik untuk mendeteksi kadar air dalam ruang pelembapan untuk aparatus pernapasan medis; Sensor pelindung
tekanan vena; Sensor suhu untuk penggunaan medis; Sensor untuk keperluan medis; Sensor untuk mengukur kelembapan
udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus pernapasan medis; Sensor untuk mengukur suhu dari udara pernapasan
untuk digunakan dalam aparatus pernapasan medis; Set gigi tiruan; Silicone implan prostetik; Sirkit pernafasan berfungsi
untuk alat bantu pernapasan; Sistem pernapasan buatan yang disegel, ditutup untuk pasien, meliputi peralatan pernapasan
pasien, pelembab gas pernapasan dan masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Sistem tabung
pernapasan dengan permukaan dipanaskan; Sol sepatu ortopedi; Sphygmomanometer (alat pengukur tekanan darah);
Spirometer [peralatan medis]; Stethoscope; Sumbat telinga (alat pelindung telinga); Tabung pemanas yang merupakan bagian
dari aparatus medis; Tabung pengisi air untuk pelembab untuk digunakan dengan aparatus perawatan pernapasan; Tabung
pengisi air untuk ruang pelembapan untuk keperluan medis dan perawatan medis; Tabung pernapasan; Tabung pernapasan
dengan permukaan dipanaskan; Tabung sinar-X untuk keperluan medis; Tabung tambahan untuk tabung pernapasan; Tabung
udara terkompresi untuk keperluan medis; Tabung untuk bernapas, khususnya tabung yang merupakan aksesoris untuk
pernapasan dan anestesi; Tabung untuk digunakan dengan aparatus pernapasan medis; Tabung vakum yang digunakan
untuk pengujian sampel darah; Tandu Kursi; Tandu Paduan Aluminium Scoop; Tandu Paduan Aluminium untuk ambulans;
Tang kecil catut (untuk keperluan medis); Tempat Tidur 2 Engkol ABS; Tempat buang air kecil yang dapat dibawa-bawa
(portabel); Tempat monitor yang merupakan aksesoris untuk aparatus medis dan perabot medis; Tempat tidur angin untuk
tujuan medis; Tempat tidur beroda untuk keperluan medis; Tempat tidur hidrostatik untuk keperluan medis; Tempat tidur
khusus dibuat untuk digunakan oleh pasien luka bakar; Tempat tidur khusus dibuat untuk tujuan medis; Tempelan atau
bantalan medis untuk terapi moksibusi; Tempelan pendingin berbentuk bantalan atau jel untuk menyerap dan memancarkan
panas mendadak dalam tubuh manusia; Tempelan pendingin untuk keperluan medis; Tempolong peludahan untuk keperluan
medis; Thermometer; Tilam di bawah sprei untuk tempat tidur orang sakit; Tirai ruang bedah; Tongkat penopang tubuh;
Tongkat penopang untuk keperluan medis; Tongkat quad (berkaki empat) untuk keperluan medis; Tumpuan siku untuk
keperluan medis; Ujung tongkat penopang untuk orang cacat; Wadah Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Wadah Plastik
Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Wadah khusus dibuat untuk limbah medis; Wadah khususnya diadaptasi untuk membuang
limbah medis yang terkontaminasi; Wadah untuk keperluan membasuh mata (alat medis); Wadah untuk memberi obat; Wadah
yang dibuat khusus untuk pembuangan hasil medis; aat Pijat Listrik; alas kaki ortopedi; alat Pijat Estetika, Listrik; alat bantu
Dengar; alat bantu berjalan; alat bantu dengar analog; alat bantu dengar digital; alat bantu dengar elektrik; alat bantu dengar
elektronik; alat bantu dengar medis; alat bantu dengar programmable; alat bantu jalan untuk penyandang cacat; alat bedah
dan medis dalam bentuk alat perangsang untuk rehabilitasi otot; alat couter yaitu peralatan yang digunakan untuk sunat; alat
di luar tubuh dipasang pada orang berbaring di ranjang terapi yang dapat memberikan kompresi sekuensial dengan bantuan
lilitan pasangan manset di kaki pada fase diastolik dan dekompresi pada fase sistolik yang dapat dikontrol baik tekanan,
frekuensi maupun waktunya secara otomatis dengan sinkronisasi EKG dan atau lainnya yang dapat membuat aliran balik di
pembuluh darah ke jantung; alat diagnostik untuk tes kehamilan; alat estetika untuk mencerahkan kulit; alat estetis untuk
kecantikan; alat konterpulsasi jantung eksternal yang diperkuat / enhanced noninfasif; alat kontrasepsi; alat medis dalam
bentuk sensor untuk memantau pasien sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi; alat medis untuk analisis gaya berjalan;
alat medis untuk digunakan dalam donor darah dengan kantong darah; alat medis untuk pengujian darah, cairan tubuh dan
jaringan; alat medis yang menggabungkan realitas virtual atau realitas tertambah (augmented reality) untuk digunakan oleh
praktisi kesehatan dalam prosedur pembedahan, keterlibatan pasien atau rehabilitasi pasien; 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 monitor ngompol; alat pacu jantung; alat pelindung diri
untuk keperluan medis; alat pembawa cairan amalgam (penambal gigi); alat pembersih untuk keperluan kedokteran gigi; alat
pemijat tekanan jari; alat pemijat untuk mata, badan dan kaki; alat pemijat yang dioperasikan dengan listrik; alat penghisap
luka; alat pengujian gula darah untuk tujuan diagnostik medis; alat pengukur tekanan darah; alat perawatan kulit yang
menggunakan lampu LED, bukan untuk penggunaan medis; alat pijat estetika untuk menghilangkan kerutan kulit; alat pijat
listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pijat manual; alat pijat perawatan kulit; alat pijat wajah; alat suntik obat; alat terapi
elektromagnetik frekuensi rendah; alat terapi elektromagnetik frekuensi tinggi; alat terapi stimulasi kulit; alat terapi udara
panas; alat ukur laju aliran darah; alat untuk mengambil sampel cairan tubuh; alat untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh
untuk tujuan medis; alat untuk terapi; alat yang digunakan untuk membersihkan dan menghilangkan plak dan karang gigi; alatalat dan instrumen-instrumen perawatan kecantikan listrik untuk keperluan rumah tangga; alat-alat pembersih kulit kepala
listrik untuk keperluan rumah tangga; alat-alat pembersih wajah listrik untuk keperluan rumah tangga; alat-alat penghisap listrik
untuk kotoran yang menyumbat pori untuk keperluan rumah tangga; alat/peralatan pemijat; alat/peralatan pemijat yang bisa
ditenteng/portabel; aligners ortodontik; amplifier akustik [alat bantu dengar] untuk sebagian orang tuli; amplop dan wadah
untuk pengumpulan ekskresi dari tubuh manusia; analisis untuk identifikasi bakteri untuk tujuan medis; anggota badan, mata
dan gigi palsu; anti-menyusui perangkat dalam proses penyapihan anak sapi; anti-menyusui perangkat untuk menyapih
hewan; aparat aktivitas seksual, perangkat dan artikel; aparat akupunktur; aparat bedah dan instrumen untuk digunakan gigi;
aparat bedah dan instrumen untuk penggunaan medis; aparat bedah dan instrumen untuk penggunaan medis, gigi atau
kedokteran hewan; aparat dan instalasi untuk produksi sinar-X, untuk tujuan medis; aparat dan instrumen untuk terapi
radioisotop; aparat elektroforesis untuk tujuan medis; aparat endoskopi untuk tujuan medis; aparat enema untuk tujuan medis;
aparat fisioterapi; aparat fototerapi untuk tujuan medis; aparat fumigasi untuk keperluan medis; aparat gigi; aparat infus untuk
tujuan terapeutik; aparat latihan fisik untuk tujuan medis; aparat latihan fisik untuk tujuan terapeutik; aparat latihan untuk tujuan
rehabilitatif medis; aparat lavage untuk tujuan terapeutik; aparat obstetrik untuk ternak; aparat ortopedi dan instrumen untuk
digunakan diagnostik dan terapeutik; aparat ortopedi untuk talipes; aparat pencitraan diagnostik untuk digunakan dalam
kedokteran nuklir; aparat pencitraan diagnostik untuk tujuan medis; aparat penggambaran medis; aparat polimerisasi untuk
digunakan dalam perawatan gigi; aparat polimerisasi untuk tujuan gigi; aparat radiologi untuk tujuan medis; aparat rehabilitasi
tubuh untuk tujuan medis; aparat stimulasi elektronik untuk tujuan terapi fisik; aparat telemetri untuk tujuan medis; aparat tes
genetik untuk tujuan medis; aparat untuk operasi non-invasif; aparatur akupresur; aparatur bedah; aparatur bungkus pijat
panas; aparatur diagnostik ultrasonik untuk tujuan medis; aparatur diagnostik untuk mendeteksi protein prion normal; aparatur
filter gas yang digunakan dalam operasi laparoskopi; aparatur ginekologi; aparatur hemodialisis; aparatur hewan; aparatur
kebidanan; aparatur kontrasepsi; aparatur moksibusi; aparatur orthotic; aparatur ortopedi; aparatur ortopedi tulang belakang;
aparatur pengiriman anestesi; aparatur pijat kaki; aparatur radioterapi; aparatur transfusi darah; aparatur vaksinasi otomatis;
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aparatus drainase luka; aparatus elektromedis atau elektroterapi dan instrumen untuk melangsingkan; aparatus pemantauan
denyut jantung; aparatus pemijat yang menggunakan hawa/udara panas; aparatus pemutih gigi medis; aparatus pernapasan
untuk pernapasan buatan; aparatus untuk DNA dan RNA pengujian untuk tujuan medis; aparatus untuk memijat dengan
getaran; aparatus untuk memijat yang menggunakan motor penggetar; aparatus untuk mengambil sampel darah; aparatus
untuk mengukur aliran darah arteri di mata; aparatus untuk mengukur tekanan intrakranial; aparatus untuk pengobatan
jerawat; aparatus untuk pengobatan selulit; aparatus untuk pengobatan tuli; aparatus untuk regenerasi sel-sel induk untuk
tujuan medis; aparatus untuk stimulasi saraf transkutan listrik; aparatus untuk terapi rileksasi otot; aparatus untuk terapi
ultrasound; aparatus untuk tulang pengaturan; aparatus, perangkat dan artikel untuk merawat bayi; aplikator untuk sediaan
farmasi; artikulator gigi; aspirasi kanula untuk laparsocopy; aspirator vakum untuk keperluan medis; atomizers dijual kosong
untuk tujuan medis; atomizers untuk mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; atomizers untuk tujuan medis; bagian
tulang buatan untuk ditanamkan pada tulang alami; bahan dan perlengkapan jahit; band akupresur untuk menghilangkan
mabuk; band akupresur untuk menghilangkan mendengkur; band akupresur untuk menghilangkan mual; bantal air untuk
keperluan medis; bantal kantong es untuk tujuan medis; bantal obat tidur untuk insomnia; bantal ortopedi; bantal udara untuk
tujuan medis; bantal untuk keperluan medis; bantal untuk tujuan medis; bantalan inkontinensia tidur; bantalan lutut dan siku
ortopedi; bantalan perut untuk tujuan medis; bantalan untuk gips ortopedi; bantalan untuk mencegah luka tekanan pada tubuh
pasien; bantalan, bantal dan selimut yang dipanaskan secara elektrik, untuk tujuan medis; bantu berjalan untuk tujuan medis;
bantu rangsangan seksual dewasa; bantu seksual dewasa; batang intramedulla; bedah implan terdiri dari bahan buatan untuk
digunakan dalam regenerasi jaringan dipandu; bedah implan terdiri dari bahan buatan untuk menggantikan jaringan manusia;
bedah implan terdiri dari bahan buatan untuk regenerasi jaringan gusi; benang, bedah; bergetar bantal kursi pijat; berpakaian
forceps; berpakaian forsep untuk tujuan bedah; biometers lensa intraokular; bit untuk bor gigi; bit untuk latihan bedah; bola
anal [mainan seks]; bola pijat; botol bayi; botol infus; botol penetes untuk tujuan medis; botol susu; bros gigi; cakram
pemotongan untuk aplikasi gigi; cakram pemotongan untuk tujuan gigi; cangkir hisap luka; cangkir untuk obat administrasi;
cangkok pembuluh darah buatan; catgut bedah; cauteries listrik untuk keperluan bedah; cekungan untuk tujuan medis; celana
ketat kompresi untuk tujuan medis; celana kompresi; cermin bedah; cermin genggam untuk digunakan dalam pemeriksaan
gigi; cermin gigi; cermin untuk dokter gigi; cincin anti-rematik; cincin bergetar; cincin bio magnetic untuk tujuan medis; cincin
bio magnetic untuk tujuan terapeutik; cincin bio magnetic untuk tujuan terapeutik atau medis; cocok exoskeleton robot untuk
keperluan rehabilitasi fisik; cocok exoskeleton robot untuk tujuan terapeutik; cocok exoskeleton robot untuk tujuan terapi fisik;
colokan anal [mainan seks]; computed tomography [CT] aparatur; computed tomography [CT] scanner; cover untuk botol susu;
cranio-maksilofasial implan yang terbuat dari bahan buatan; cryo; cryo untuk pengobatan dan pengangkatan tumor; cut-off
roda untuk tujuan gigi; cystoscopes; defibrillator eksternal; dermabraders; diafragma kontrasepsi; dilator dubur; dilator
ginekologi; dilator hidung; dilator hidung internal yang; dilator rahim; dilator serviks; dilator uretra; dilator urologi bedah; dilator
vagina; dildo; dipan jari untuk pemeriksaan; dipan jari untuk tujuan diagnostik; dipan jari untuk tujuan medis; dot untuk bayi; dot
untuk botol bayi; droppers mata untuk tujuan medis; droppers untuk obat administrasi; dukungan kembali untuk tujuan medis;
dukungan medis kaus kaki; dukungan medis stoking; ekspander palatal; ekstraktor batu untuk keperluan medis;
electrocardiographs; electroencephalographs; electrolarynx; electrolarynxes; elektroda untuk defibrillator eksternal; elektroda
untuk penggunaan medis; elektrokardiograft untuk tujuan hewan; empeng gigi; endoprostheses; endoskopi medis fleksibel;
endoskopi medis kaku; endoskopi untuk tujuan medis; es tas untuk tujuan medis; esophagoscopes; filter bau untuk alat
ostomy; filter darah; filter untuk masker pernapasan untuk penggunaan medis; filter untuk sinar ultraviolet, untuk tujuan medis;
fingerstalls untuk tujuan diagnostik; fingerstalls untuk tujuan medis; frame berjalan bagi penyandang cacat; gaun bedah; gaun
medis; gaun pemeriksaan pasien pakai; gelang anti-mual; gelang anti-rematik; gelang magnet untuk tujuan medis; gelang
untuk digigit bayi yang sedang pertumbuhan gigi; gelang untuk tujuan medis; gelas bekam; generator frekuensi tinggi untuk
penggunaan medis; generator frekuensi tinggi untuk tujuan medis; generator medan magnet untuk tujuan medis; genggam rol
pijat; gigi cincin menggabungkan mainan kerincingan bayi; gigi palsu; glukometer; grinding disc untuk aplikasi gigi; grinding
disc untuk tujuan gigi; guidewires hidrofilik untuk melacak kateter; gunting untuk operasi; gunting untuk tujuan medis; gurneys
rumah sakit; hati buatan; helm terapi laser untuk mengobati alopecia; hemostat; high density lipoprotein pengujian kolesterol
aparat untuk tujuan diagnostik medis; hysteroscopes; ice pack untuk kompress; ikat pinggang, listrik, untuk keperluan medis;
implan [prostesis] untuk digunakan dalam bedah mulut; implan [prostesis] untuk digunakan dalam operasi rahang; implan
[prostesis] untuk digunakan dalam operasi tulang rahang; implan [prostesis] untuk digunakan dalam operasi wajah; implan
[prostesis] untuk digunakan dalam tendon; implan [prostesis] untuk digunakan dalam tubuh; implan [prostesis] untuk
digunakan dalam tulang mencangkok; implan [prostesis] untuk ligamen; implan [prostesis] untuk operasi tulang; implan bedah
buatan; implan bedah yang terbuat dari bahan buatan; implan buatan; implan cotyloid terbuat dari bahan buatan; implan gigi
panduan bedah; implan intraokular untuk mengubah warna mata yang terbuat dari bahan buatan; implan intravaskular yang
terbuat dari bahan buatan; implan koklea yang terbuat dari bahan buatan; implan laring buatan; implan mata yang terbuat dari
bahan buatan; implan medis yang terbuat dari bahan buatan; implan ortopedi; implan ortopedi buatan; implan ortopedi yang
terbuat dari bahan buatan; implan otological; implan payudara buatan; implan pinggul; implan pinggul buatan; implan pintar
dengan built-in pasien pemantauan sensor; implan prostetik; implan sendi ortopedi; implan tulang belakang yang terbuat dari
bahan buatan; implant-implant (yang ditanamkan) untuk perkakas-perkakas ilmu kedokteran; infus set; inhalators oksigen
untuk tujuan terapeutik; inhaler dijual kosong untuk keperluan medis; inhaler dijual kosong untuk tujuan terapeutik; inhaler
oksigen untuk keperluan medis; injector insulin; injector insulin dijual kosong; injector jet untuk tujuan medis; injector obat;
injector suntik; inkontinensia kasur pelindung; inkubator untuk bayi; inkubator untuk tujuan medis; instrumen akupunktur;
instrumen akupunktur non-listrik; instrumen bedah untuk digunakan dalam bedah ortopedi; instrumen bedah untuk digunakan
dalam bedah ortopedi dan tulang belakang; instrumen bedah untuk digunakan dalam operasi tulang belakang; instrumen
chiropractic; instrumen dan peralatan ginekologi; instrumen dan peralatan kebugaran (wellness) umum, yaitu, perangkat
pemantauan kesehatan untuk memperkirakan konsumsi oksigen maksimal.; instrumen dan peralatan kebugaran (wellness)
umum, yaitu, perangkat pemantauan kesehatan untuk menyimpan, menyampaikan, melacak, mengukur dan menampilkan
data biometrik, gerakan tubuh, tidur, detak jantung, dan kalori terbakar; instrumen dan peralatan untuk perawatan bedah dan
medis ostomi dan inkontinensia; instrumen dan peralatan untuk perawatan medis dan bedah luka; instrumen dan peralatan
untuk perawatan medis dan bedah sistem saluran kemih dan untuk rekonstruksi dasar panggul; instrumen dan peralatan
urologi; instrumen ginekologi; instrumen ginekologi untuk memeriksa organ reproduksi perempuan; instrumen hewan;
instrumen injeksi tanpa jarum; instrumen kosmetik elektronik; instrumen litotomi; instrumen medis; instrumen ortodontik;
instrumen otolaryngology; instrumen pembedahan untuk digunakan dalam pembedahan ortopedi yang melibatkan sendi;
instrumen pemotong bedah; instrumen untuk digunakan dalam kedokteran gigi palsu; instrumen untuk digunakan dalam
operasi gastrointestinal; instrumen untuk pijat; intrauterine device untuk kontrasepsi; irigasi oral untuk digunakan dalam
kedokteran gigi; irigasi untuk keperluan medis; irigator dan bagian-bagiannya berupa tabung drainase, pompa, selongsong,
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kantong dan regulator untuk keperluan medis.; jahitan; jahitan bedah; jala bedah terutama terdiri dari bahan buatan; jaringan
palsu untuk digunakan parietal; jaringan palsu untuk digunakan vaskular; jaringan palsu untuk digunakan visceral; jarum
akupunktur; jarum bedah; jarum biopsi; jarum kunci luer untuk penggunaan medis; jarum suntik; jarum suntik bola dubur; jarum
suntik gigi; jarum suntik insulin; jarum suntik jarum multishot; jarum suntik sekali pakai; jarum suntik sekali pakai untuk tujuan
medis; jarum suntik spinal; jarum suntik untuk injeksi; jarum suntik untuk tujuan medis; jarum suntik vagina; jarum untuk tujuan
medis; jas scrub bedah; jembatan gigi; jembatan yang ditahan dengan implan untuk keperluan gigi; jempol sampul plastik
untuk mencegah mengisap ibu jari; jig pengeboran untuk aplikasi bedah; jig pengeboran untuk aplikasi gigi; kabel cerclage;
kaki bionik dpt dipakai untuk tujuan ortopedi; kaku tegap kaset [perban mendukung]; kamera endoskopi untuk tujuan medis;
kamera intraoral gigi; kamera retina untuk tujuan medis; kantong drainase luka; kantong feses; kantong kolostomi; kantong
ostomy; kantong penyimpanan asi; kantong urin; kanula irigasi untuk laparoskopi; karet gelang ortodontik; kasur angin untuk
bayi, untuk tujuan medis; kasur dukungan untuk tujuan medis; kasur untuk tujuan medis; kateter; kateter balon; kateter balon
untuk digunakan dalam angioplasty; kateter bedah; kateter intrakardial; kateter intravena; kateter kondom; kateter medis;
kateter vena sentral; katup botol makan; katup jantung buatan; katup subkutan terdiri dari bahan buatan untuk implantasi; kaus
kaki kompresi; kaus kaki kompresi untuk tujuan medis atau terapi; kaus kaki medis; kaus kaki ortopedi; kaus kaki untuk
penderita diabetes; kaus kompresi; kawat gigi; kawat gigi lutut untuk tujuan medis; kawat gigi ortopedi; kawat gigi pergelangan
kaki untuk tujuan medis; kawat gigi siku untuk tujuan medis; kawat melengkung untuk gigi; kemiringan luer untuk penggunaan
medis; kerah Elizabethan untuk tujuan hewan; kerah leher rahim; keratoscopes; kerekan cacat; kerekan untuk mengangkat
pasien; kerekan untuk pasien; kimiawi diaktifkan kompres panas untuk tujuan medis; klem panggul; klem panggul darurat;
koleksi tas darah untuk keperluan hewan; koleksi tas darah untuk keperluan hewan, kosong; koleksi tas darah untuk tujuan
medis; koleksi tas darah untuk tujuan medis, kosong; kolektor feses; kompresi kaus kaki; kompresi stoking; kompresi
thromboprophylaxis stoking; kompresi tubuh ekstremitas lengan untuk digunakan dalam sepak bola dan olahraga lainnya;
kompresor bedah; kompress payudara; kondom; kondom rasa; kondom spermisida; kondom urin; kondom urin, sarung uri,
kateter kondom, sabuk ostomy; konsentrator oksigen untuk keperluan medis; kontainer terutama disesuaikan untuk
pembuangan jarum suntik; korset perut; korset untuk tujuan medis; kosmetik mikro-tusuk jarum perangkat untuk merangsang
kolagen di kulit; kosmetik perangkat mikro-tusuk jarum untuk meningkatkan warna kulit, tekstur dan hidrasi; kuarsa lampu
untuk tujuan medis; kulit buatan untuk tujuan bedah; kuret; kuret tajam; kuret tumpul untuk tujuan bedah; kursi dokter gigi;
kursi perawatan pasien medis; kursi prosedur medis; lampu bedah; lampu inframerah untuk tujuan medis; lampu
menyembuhkan gigi LED; lampu untuk tujuan medis; laparoscopes; laryngoscopes; laser untuk keperluan gigi; laser untuk
keperluan hewan; laser untuk keperluan medis; laser untuk perawatan kosmetik wajah dan kulit; laser untuk perawatan
kosmetik wajah, kulit, folikel rambut; laser untuk perawatan kulit; laser untuk terapi kecantikan; laser untuk tujuan bedah; laser
untuk tujuan kosmetik; laser untuk tujuan tetes mata; latihan bedah; layar radiologi untuk tujuan medis; legging kompresi;
lembaran inkontinensia; lengan bionik dpt dipakai untuk tujuan prosthetics; lengan kompresi tubuh ekstremitas; lengan
kompresi tubuh ekstremitas untuk digunakan atletik; lengan kompresi untuk anak sapi; lengan kompresi untuk kaki; lengan
kompresi untuk lengan; lengan kompresi untuk lutut; lengan kompresi untuk pergelangan tangan; lengan kompresi untuk siku;
lengan robot untuk kolektomi dan operasi dubur; lengan robot untuk operasi dada dan kardiovaskular; lengan robot untuk
operasi ginekologi; lengan robot untuk operasi ginjal; lengan robot untuk operasi jantung; lengan robot untuk operasi
laparoskopi; lengan robot untuk operasi prostat; lengan robot untuk operasi sternotomy; lengan robot untuk operasi
thoracoscopic; lengan robot untuk operasi transoral; lengan robot untuk operasi urologi; lengan robot untuk tujuan bedah;
lensa buatan untuk implantasi di mata; lensa intraokular; lift periosteal; ligamen buatan; ligamen palsu; lulus kaus kaki
kompresi; magnetic resonance imaging [MRI] peralatan untuk keperluan medis; magnetic resonance imaging [MRI] scanner;
magnetic resonance tomography [MRT] aparatur; mahkota gigi; makan cangkir untuk tujuan medis; makanan enteral pompa;
manik-manik anal [mainan seks]; manset kompresi; masker bedah; masker laryngeal; 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; 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 dipanaskan elektrik untuk
tujuan terapeutik; masker wajah pelindung untuk penggunaan gigi; masker wajah untuk penggunaan bedah; masker wajah
untuk penggunaan bedah untuk perlindungan antibakterial; masker wajah untuk tujuan sanitasi; masturbator [perangkat
rangsangan seksual untuk orang dewasa]; mata buatan; medis mikro-tusuk jarum perangkat untuk jerawat mengobati, bekas
luka dan stretch mark; meja resep untuk penggunaan rumah sakit; meja resusitasi (Tempat Periksa Khusus untuk Meletakkan
Bayi); membran timpani buatan; mendalam bola pijat jaringan; mendengar penutup telinga perlindungan; mendengar penutup
telinga perlindungan yang digunakan dalam industri konstruksi; mendukung lengkungan untuk sepatu; mendukung lengkungan
untuk sepatu bot dan sepatu; mendukung lutut untuk tujuan medis; mendukung ortopedi; mendukung pergelangan kaki untuk
tujuan medis; mendukung tennis elbow; mengisi instrumen untuk tujuan gigi; menjatuhkan pipet untuk tujuan medis;
menyisipkan dukungan lengkungan untuk sepatu; menyisipkan orthotic untuk alas kaki; mesin dialisis; mesin latihan untuk
tujuan rehabilitatif medis; mesin reflexologi untuk keperluan medis; mesin untuk menjepit, memijat dan menekan untuk
keperluan medis; microsensor probe untuk tujuan medis untuk mengukur data tubuh manusia; minum cangkir untuk digunakan
oleh pasien dengan gangguan menelan; mitela ( Kain Penyangga Siku); mitt pijat; monitor denyut jantung; monitor denyut
nadi; monitor jantung janin; monitor jantung untuk dikenakan selama latihan; monitor medis untuk memantau detak jantung
pasien; monitor medis untuk memantau tanda-tanda vital pasien; monitor oksigen untuk keperluan medis; monitor respirasi;
monitor suhu elektronik untuk tujuan medis; monitor suhu untuk tujuan medis; monitor tekanan darah; monitor yang dapat
dipakai yang digunakan untuk mengukur data biometrik untuk penggunaan medis; nebulizers untuk mengelola obat aerosol
sistem pernapasan pasien; nebulizers untuk terapi pernafasan; nebulizers untuk tujuan medis; nuklir magnetic resonance
imaging [NMRI] aparatur; orthoses; ortopedi implan sendi terbuat dari bahan buatan; ortopedi sol bantal gel untuk sepatu;
otoscopes; oximeters pulsa; pahat bedah; pakaian dimakan; pakaian kompresi pasca-operasi; pakaian pelindung untuk
keperluan medis; palu perkusi untuk tujuan diagnostik; palu refleks; panas lampu untuk tujuan medis; panggul sabuk koreksi
untuk pengobatan sakit pinggang; pantat colokan [sex toys]; papillotomes; payudara buatan; peak flow meter; pejalan kaki
untuk penyandang cacat, pasien dan orang tua; pelindung gigi untuk tujuan gigi; pelindung pendengaran; pelindung puting;
pelindung wajah transparan untuk digunakan oleh tenaga medis; pelurus gigi; pelvimeters; pemanasan bantal, listrik, untuk
keperluan medis; pembela telinga; pembesar penis [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; pemegang cangkir
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spesimen; pemeriksaan medis lampu; pemijat kaki; pemijat karet untuk bayi; pemijat kulit kepala; pemijat kulit kepala,
dioperasikan dengan baterai; pemijat listrik untuk mengurangi berat badan; pemijat tubuh; pemotong bedah; penahan gigi;
penampung asi; penarik / penyedot puting susu untuk penggunaan pribadi; pencegah kehamilan non-kimia; pendengaran
perangkat perlindungan; pendinginan bantalan untuk tujuan pertolongan pertama; penghancur pil; penghangat bayi untuk
penggunaan medis; penguji mata; pengujian kolesterol aparat untuk tujuan diagnostik medis; pengukur denyut nadi;
pengumban uretra; penis buatan [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; penjaga jari untuk tujuan medis;
penjaga siku untuk tujuan medis; penutup sepatu bedah; penutup telinga perlindungan pendengaran digunakan dalam
olahraga menembak; penyangga implan untuk keperluan gigi; penyemprot aerosol untuk tujuan medis; penyerap asi;
penyumbat dubur untuk penggunaan medis; peralatan akupunktur; peralatan analisis medis untuk tujuan medis; peralatan
bedah; peralatan dan instrumen bedah dan medis; peralatan dan instrumen bedah untuk digunakan dokter hewan; peralatan
dan instrumen laparoskopi untuk pemeriksaan medis; peralatan dan instrumen medis dan kedokteran hewan; peralatan dan
instrumen medis dan pembedahan untuk digunakan dalam bedah ortopedi; peralatan dan instrumen medis untuk digunakan
dalam operasi; peralatan dan instrumen medis untuk digunakan dalam prosedur pelapisan ulang kulit (skin resurfacing) dan
pemberian nutrisi kulit (skin nourishing); peralatan dan instrumen medis untuk memantau tanda-tanda vital; peralatan dan
instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; peralatan dan instrumen untuk keperluan bedah,
medis, gigi, dan kedokteran hewan; peralatan dan perangkat kesehatan umum untuk mengukur, menampilkan, mencari,
memantau, menyimpan dan mengirimkan data biometrik, detak jantung, pergerakan badan serta pembakaran kalori; peralatan
diagosa untuk keperluan medis; peralatan kedokteran gigi; peralatan medis; peralatan medis berupa alat dan sistem perangkat
lunak dalam satu unit yang digunakan untuk menentukan lokasi pembedahan dalam tubuh pasien; peralatan medis dan
instrumen untuk bedah kosmetik; peralatan medis dan instrumen untuk bedah rekonstruksi; peralatan medis dan instrumen
untuk bedah saraf; peralatan medis dan instrumen untuk operasi angioplasti; peralatan medis dan instrumen untuk operasi
darurat; peralatan medis dan instrumen untuk operasi eksplorasi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi elektif;
peralatan medis dan instrumen untuk operasi endoskopi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi endovascular;
peralatan medis dan instrumen untuk operasi jantung; peralatan medis dan instrumen untuk operasi laparoskopi; peralatan
medis dan instrumen untuk operasi ortopedi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi robot-dibantu; peralatan medis dan
instrumen untuk operasi transplantasi; peralatan medis untuk aktivitas jantung merekam; peralatan medis untuk deteksi,
diagnosis, dan penyaringan penyakit; peralatan medis untuk digunakan dalam laparoskopi; peralatan medis untuk jaringan
pemotongan; peralatan medis untuk karet memijat; peralatan medis untuk luka penutupan; peralatan medis untuk melakukan
tes immunoassay kromatografi; peralatan medis untuk memfasilitasi inhalasi sediaan farmasi; peralatan medis untuk
memperkenalkan sediaan farmasi ke dalam tubuh manusia; peralatan medis untuk mencuci vagina; peralatan medis untuk
mendiagnosa diduga serangan jantung; peralatan medis untuk menguji darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis
lainnya, dan jaringan; peralatan medis untuk pengobatan sleep apnea; peralatan medis untuk pengujian keberadaan antigen
dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; peralatan medis untuk perbaikan disc tulang
belakang; peralatan medis untuk perbaikan disc tulang belakang dalam sifat implan tulang belakang disc yang terbuat dari zatzat buatan; peralatan medis untuk radioterapi dosimetri; peralatan medis untuk terapi moksibusi; peralatan medis untuk
termoterapi interstitial jaringan biologis; peralatan medis untuk trakeostomi perkutan; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi
dan menargetkan pembedahan untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan ECG, penanda posisi,
aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual
sebagai satu unit dan digunakan untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; peralatan
olahraga secara manual dioperasikan untuk tujuan terapi fisik; peralatan olahraga untuk tujuan rehabilitatif medis; peralatan
ortopedi; peralatan pembedahan, yaitu sistem navigasi pembedahan yang terdiri dari pelacak, sensor atau penanda untuk
menyediakan informasi tentang anatomi pasien; peralatan pengujian; peralatan polimerisasi untuk keperluan gigi; peralatan
robot untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam prosedur pembedahan; peralatan sunat; peralatan telemetri medis
nirkabel; peralatan terapi fisik; peralatan terapi galvanik; peralatan untuk diagnosis klinis; peralatan untuk mengukur tekanan
darah arteri; peralatan untuk pengambilan darah; peralatan untuk rongga mencuci tubuh; peralatan-peralatan facial listrik
untuk keperluan rumah tangga; peralatan-peralatan facial menggunakan gelombang ultrasonik untuk keperluan rumah tangga;
peralatan-peralatan wajah bertenaga baterai untuk keperluan rumah tangga; perangkat alat bantu seks; perangkat
anastomosis; perangkat bantuan tidur mendorong tidur dengan memancarkan aroma; perangkat bantuan tidur mendorong
tidur dengan memancarkan suara; perangkat bantuan tidur, yaitu alat untuk menginduksi tidur dengan memancarkan suara,
aroma atau cahaya; perangkat emboli untuk pengobatan anomali vaskular; perangkat fiksasi ortopedi; perangkat infus untuk
keperluan medis; perangkat kosmetik untuk perawatan mengencangkan wajah dengan microcurrents; perangkat kosmetik
untuk terapi cahaya foton; perangkat medis; perangkat medis sekali pakai untuk mengobati sembelit; perangkat medis untuk
mengukur berat badan dan memperkirakan persentase lemak tubuh; perangkat mikro-tusuk jarum kosmetik; perangkat mikrotusuk jarum medis; perangkat perlindungan emboli; perangkat perlindungan terhadap sinar-X, untuk tujuan medis; perangkat
rangsangan seksual; perangkat untuk menyuntikkan obat-obatan; perangkat vakum ereksi [dewasa bantu rangsangan
seksual]; perangkat yang terbuat dari karet alam untuk tujuan kontrasepsi; perangkat yang terbuat dari karet sintetis untuk
tujuan kontrasepsi; perban dukungan ortopedi; perban elastis; perban lutut, ortopedi; perban ortopedi; perban pendukung;
perban plester untuk tujuan ortopedi; perban untuk sendi; perban, elastis; perekam denyut jantung; perforator bedah; perisai
perlindungan wajah untuk tujuan medis; perkakas medis dan pembedahan yang digenggam untuk digunakan dalam kombinasi
dengan sistem navigasi pembedahan, khususnya instrumen dan pekakas pembedahan yang dapat dilacak; picks gigi untuk
digunakan dalam perawatan gigi; picks gigi, selain untuk penggunaan pribadi; picks telinga; pijat aparat bahu; pijat aparat
estetika; pijat aparat estetika untuk digunakan di salon kecantikan; pijat aparat estetika, listrik, untuk keperluan rumah tangga;
pijat aparat genggam; pijat aparat kembali; pijat aparat leher; pijat aparat listrik untuk keperluan rumah tangga; pijat aparat
listrik untuk penggunaan pribadi; pijat aparat non-listrik; pijat aparat untuk penggunaan pribadi; pijat aparat untuk tujuan medis;
pijat kursi dengan built-in pijat aparat; pijat shiatsu bantal; pijat tongkat; pil distributor dan organizer kotak untuk tujuan medis;
pipet elektronik untuk tujuan medis; pisau bedah; pisau bedah listrik untuk keperluan bedah; pisau untuk tujuan bedah; pisau
untuk tujuan medis; pispot untuk pasien yang terbaring sakit; pita pengikat untuk kawat gigi; plester gips untuk tujuan ortopedi;
plester kinesiologi; pointer laser untuk keperluan medis; pompa ekstraksi racun; pompa payudara listrik; pompa payudara
tangan dioperasikan; pompa penis [sex toys]; pompa untuk alat kesehatan jantung guna memompa darah yang diperkuat /
enhanced; pompa untuk tujuan medis; port akses vaskular untuk tujuan medis; portabel perangkat kemih plastik yang
memungkinkan perempuan untuk berdiri saat buang air kecil; probe lurus; probe microsensor untuk tujuan medis; probe
periodontal; probe untuk penggunaan medis; prostesis; prostesis pinggul; prostesis pinggul ortopedi; protesa gigi; protesa gigi
dalam bentuk inlays; protesa gigi dalam bentuk onlay; pupillometers untuk jarak pengukuran pupil [PD]; pupillometers untuk
mengukur pupil reaktivitas untuk stimulus; puting susu / pentil untuk botol bayi; racun ekstraksi jarum suntik; rahang buatan;
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raspatories bedah; ray ultraviolet lampu untuk tujuan medis; restraints keselamatan pasien; resuscitators; resusitasi
cardiopulmonary [CPR] masker; retinoscopes; retraktor bedah; retraktor bibir; retraktor gigi; retraktor mastoid; robot medis atau
kedokteran hewan; robot operasi laparoskopi, dan mesin serta instrumennya; robot radioterapi, dan mesin serta instrumennya;
robot rehabilitasi, dan mesin serta instrumennya; robot terapi galvanik atau hipertermik, dan mesin serta instrumennya; robot
untuk mengoperasikan kateter, dan mesin serta instrumennya; robot untuk pemeriksaan rontgen dan mesin serta
instrumennya; roda abrasif untuk tujuan gigi; rol busa pijat; rol pijat; rompi kompresi; ruang oksigen hiperbarik untuk tujuan
medis; sabuk bersalin; sabuk dukungan bersalin untuk tujuan medis; sabuk galvanis untuk tujuan medis; sabuk hernia perut;
sabuk koreksi panggul; sabuk ortopedi; sabuk ostomy; sabuk perut; sabuk pijat shiatsu; sabuk pusar; sabuk suspender
diadaptasi untuk stoking kompresi; sabuk untuk terapi; sabuk untuk tujuan medis; sandal kulit ortopedi; sandal ortopedi;
sarung tangan bedah; sarung tangan bulu kuda untuk pijat; sarung tangan gigi bayi; sarung tangan karet untuk keperluan gigi;
sarung tangan karet untuk keperluan hewan; sarung tangan karet untuk tujuan bedah; sarung tangan karet untuk tujuan
medis; sarung tangan kompresi; sarung tangan pelindung untuk digunakan oleh orang yang bekerja di kedokteran gigi; sarung
tangan sekali pakai untuk keperluan gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan hewan; sarung tangan sekali pakai untuk
tujuan bedah; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan medis; sarung tangan untuk keperluan gigi; sarung tangan untuk
keperluan hewan; sarung tangan untuk pemeriksaan medis; sarung tangan untuk pijat; sarung tangan untuk tujuan medis;
sarung untuk tujuan medis; sarung urin; selimut, listrik, untuk keperluan medis; selubung akses uretra; semprot kaleng [aerosol
dispenser] untuk tujuan medis; sendi buatan; sendi pinggul buatan; sendi pinggul implan dan bagian-bagiannya terbuat dari
bahan buatan; sendok garpu bedah; sensor [aparat pengukuran], untuk tujuan medis; sepatu ortopedi; sepatu pelatihan
ortopedi; seprai penyerap menjadi lembaran inkontinensia; shiatsu kursi pijat; sisipan ortopedi untuk alas kaki; sisir kutu;
sistem alat medis yang terdiri dari sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang berisi alur kerja pembedahan
digital untuk bedah ortopedi; sistem alat medis, yaitu sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk digunakan
dalam bedah ortopedi untuk mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang berkaitan dengan bedah ortopedi dan
untuk menyediakan solusi pelatihan untuk bedah ortopedi; sistem visualisasi medis untuk digunakan dalam bedah ortopedi
yang terdiri dari perangkat keras komputer, monitor, periferal peralatan pengelolaan gambar dan pemrosesan video serta
perangkat lunak pengoperasian; skiascopes; skrup untuk tulang gigi; sling untuk tujuan medis; sol dalam ortopedi
menggabungkan mendukung lengkungan; sol orthotic; sol ortopedi; sol ortopedi magnetik untuk sepatu; sol terapi magnet; sol
untuk sepatu ortopedi; spatula untuk tujuan gigi; spatula untuk tujuan medis; specula; specula pakai; specula vagina;
speculums okular; spesimen medis cangkir; sphincterotomes; splints jari; splints ortopedi; splints ortopedi atau bedah; splints
untuk tujuan medis; spons bedah; stapler bedah; stapler kulit bedah; staples bedah; stent; stent dilapisi biokompatibel;
stetoskop; stimulator karet untuk keperluan gigi; stimulator klitoris [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa];
stimulator otot elektronik untuk tujuan medis; stimulator prostat [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa];
stimulator saraf elektronik untuk tujuan medis; stimulator untuk otot syaraf; stoking [kaus kaki medis]; stoking elastis untuk
tujuan medis; stoking kompresi; sudut profilaksis pakai; sumbat telinga; sumbat telinga untuk perlindungan terhadap
kebisingan; sumbat telinga untuk tidur; sumbat telinga untuk tujuan medis; tabel pemeriksaan pasien; tabel pemeriksaan untuk
keperluan rumah sakit; tabel perawatan pasien; tabel prosedur medis; tabung dan peralatan medis untuk pemberian makanan
[alat medis]; tabung endobronkial; tabung endotrakeal; tabung infus; tabung kapiler untuk memberikan reagen; tabung radium
untuk tujuan medis; tabung trakeostomi; tabung untuk bernapas yang digunakan dalam pengiriman udara dan gas ke dan dari
pasien; tabung untuk makanan enteral; tali sendi ortopedi; tali tandu; tandu pasien; tang bedah; tang gigi; tang kandungan;
tang litotomi; tang paru-paru; tang untuk tujuan medis; tangan bionik dpt dipakai untuk tujuan prosthetics; tas air untuk
keperluan medis; tas medis yang dirancang untuk menahan peralatan medis; tekstil anti-mikroba untuk penggunaan medis;
telinga busi untuk mengurangi kebisingan; telinga plugs kustom untuk tuna rungu; tendon buatan; termometer digital untuk
tujuan medis; termometer inframerah untuk tujuan medis; termometer untuk anak-anak; thoracoscopes; tiang infus untuk
keperluan medis; tidur vibrator; tirai pembedahan mata; tongkat berjalan untuk tujuan medis; topi bedah; tubing medis; tubing
medis untuk digunakan dalam prosedur vaskular; tubing medis untuk irigasi; tubing medis untuk obat administrasi; tubing
medis untuk transfusi; tulang buatan untuk implantasi; tulang rawan buatan; tulang rawan buatan yang terbuat dari bahan
sintetis; underpads pakai; urinal [untuk tujuan medis]; usungan ambulans; usungan medis; usungan, roda; vagina buatan
[perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; vaporizers untuk pengobatan kondisi pernafasan atas; vaporizers untuk
tujuan medis; ventilator medis; vibrator [dewasa bantu rangsangan seksual]; vibrator [perangkat rangsangan seksual untuk
orang dewasa]; vibrator pijat listrik; vibrator udara panas untuk tujuan medis; wadah secara khusus disesuaikan untuk
pembuangan instrumen medis, jarum suntik, dan limbah medis terkontaminasi lainnya; waterbeds untuk tujuan medis===
===(instalasi) filter air reverse osmosis untuk keperluan pertanian; AC panel untuk digunakan dalam walk-in pendingin; AC
untuk kendaraan; AC untuk ruang
pemrosesan data; ALAT PENGERITING RAMBUT LISTRIK; AVOUR; Aerasi, Khususnya untuk ruang tamu; Aksesoris
keselamatan untuk peralatan dan pipa air atau gas; Aksesoris pengatur untuk peralatan dan pipa air atau gas; Alat aerasi,
Khususnya untuk ruang tamu; Alat anti silau untuk kendaraan; Alat dan mesin pemurnian air reverse osmosis; Alat memasak;
Alat pemanas dan pendingin udara gabungan; Alat pemanas dari keramik; Alat pemanas ruang air panas [untuk keperluan
industri]; Alat pemanas ruang udara panas [untuk keperluan industri]; Alat pemanas udara untuk keperluan rumah tangga atau
industri; Alat pembersih udara, Khususnya untuk ruang tamu; Alat pembuat es; Alat pemurni udara, Khususnya untuk ruang
tamu; Alat pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat pengatur pakaian yang menggunakan listrik
untuk keperluan rumah tangga; Alat pengeriting rambut (hair drayer), kipas angin, lampu infra untuk keperluan kecantikan dan
lampu-lampu khusus untuk kecantikan.; Alat penghasil uap untuk tujuan memasak; Alat penurun kelembaban untuk keperluan
rumah tangga; Alat penurun tingkat kelembaban udara dalam ruangan dengan cara mendinginkannya secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Alat penyaringan air; Alat sirkulasi udara yang terbuat dan bahan
plat alumunium; Alat sterilisasi ultraviolet untuk pengobatan dengan bantuan air; Alat sterilisasi untuk peralatan operasi; Alat
untuk memanaskan makanan menggunakan kombinasi udara dan uap; Alat untuk mengeluarkan insektisida atau pengusir
serangga; Alat untuk menjaga minuman panas tetap hangat, alat untuk membuat air hangat; Alat untuk menyaring dan
memasak kopi; Alat untuk menyaring dan menyeduh teh; Alat untuk menyediakan air panas; Alat ventilasi (AC) untuk
keperluan rumah tangga atau industri; Anglo; Aparat pemanas untuk menghilangkan kabut pada kaca kendaraan; Aparat
pembuat disinfektan; Aparat pengolahan udara, Khususnya untuk tempat tinggal; Aparatus dan instrumen, semua untuk
memberikan wewangian, memurnikan atau menyegarkan udara, yaitu: lilin beraroma listrik, pembersih udara, dispenser listrik
untuk penyegar udara; Aparatus dan instrumen, semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau menyegarkan udara,
yaitu: pembersih udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai, dispenser untuk penyegar udara yang dioperasikan
dengan listrik atau baterai, pengharum udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai; Bagian untuk peralatan pendingin
udara; Bak untuk perendam kaki; Bantal yang menggunakan sistem pendingin cair; Bantalan, bantal dan selimut yang
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dipanaskan dengan listrik, bukan untuk tujuan medis; Berko; Box Hidran dari logam; COP LAMPU KENDARAAN; Clean Out (
Alat Sanitari ); Cock untuk jalur pipa [keran]; Dehumidifier, Khususnya untuk ruang tamu; Dispenser air; Elemen pemisah
udara dan minyak.; Evaporator untuk pendingin udara; Filter
virus untuk ventilasi; Filter udara untuk peralatan pendingin udara; Filter untuk digunakan dengan peralatan AC; Filter untuk
digunakan dengan peralatan untuk penyediaan air; Filter untuk membersihkan udara; Filter untuk pemurnian air; Fitting lampu;
Fitting untuk instalasi gas; Floor Drain ( Alat Sanitari ); Freezer display; Gambar cahaya proyektor; Gembreng; Hidran untuk
dapur; Humidifier penghasil anion; Instalasi dan peralatan instalasi untuk mobil; Instalasi pelembab udara, Khususnya untuk
ruang tamu; Instalasi pemanas air; Instalasi pemanas untuk penggunaan industri; Instalasi pemurnian air limbah untuk sistem
reklamasi dan penggunaan kembali; Instalasi pendingin udara domestik; Instalasi pendingin udara untuk penggunaan
komersial; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara,
pembagian air dan instalasi kesehatan; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pendinginan, pengeringan,
penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Instalasi penguapan; Instalasi pintu udara; Instalasi sterilisasi;
Instalasi untuk memanggang kopi; Instalasi untuk membuat kopi; Instalasi untuk mendinginkan kopi; Instalasi untuk
pendinginan kopi; Instalasi yang menggabungkan ketel dan pembuat uap untuk memproduksi air panas; Jamban; Jenis
instalasi industri untuk memasak, pengeringan dan pendinginan tujuan; Kain penutup elektrik; Kakus (WC); Kap ventilasi;
Karpet yang dipanaskan dengan listrik; Kasur-kasur pemanas (listrik) bukan untuk tujuan medis; Kemasan pemanas (bukan
untuk keperluan medis); Keran; Keran air minum; Keran dispenser; Keran galon; Keran guci; Keran ledeng; Keran untuk pipa;
Kerudung kompor; Ketel listrik; Ketel untuk instalasi penyedia air panas; Kipas
ventilasi; Kipas angin; Kipas angin; Kipas angin; Peralatan untuk memasak, memanaskan, merebus dan memanggang
makanan; Ventilator; alat masak berbentuk cincin untuk mempersiapkan makanan (cooking rings); alat pemanas; alat pembuat
teh dan kopi listrik; alat pendingin; aparatus pembangkit uap; boiler listrik; ceret, listrik; extractors [ventilasi atau pendingin
udara]; filter untuk tudung extractor; induksi listrik (ranges listrik); instalasi dan freezer pendingin; instalasi pemanas; instalasi
pendingin udara; kipas angin [AC]; kipas ventilasi; kompor [alat pemanas]; kompor gas; kompor induksi; kompor lambat listrik;
kompor listrik; kompor tanam; kompor tekanan, listrik; lemari display freezer; lemari es; lemari pendingin; mesin dan peralatan
es; mesin pembuat roti; mesin penggorengan; oven listrik; oven memanggang; oven microwave; oven pemanggang roti listrik;
oven udara panas; panci, listrik; pelembab; pemanas air; pemanas air instan; pemanas air penyimpanan; pemanas air tenaga
surya; pemanas rendam; penanak nasi; pendingin udara; pengering binatu, listrik; pengering tangan; penghangat makanan
listrik; pengumpul panas matahari [pemanas]; penurun lembab; penurun udara; peralatan memasak; perapian; sistem udara
panas matahari untuk keperluan pemanasan; sterilisasi uap; stockpots listrik; tudung ventilasi untuk kompor; tungku perapian
listrik; wajan listrik; wastafel dapur.; Kipas bertenaga listrik untuk keperluan ventilasi; Kipas listrik yang bisa diangkut; Kipas
untuk peralatan AC; Kipas ventilasi; Kipas-kipas pemanas dengan fungsi penghembus; Knalpot untuk dapur; Kombinasi
pengering mesin cuci-; Kompor–kompor gas; Kontainer berpendingin yang dapat dibongkar pasang; Kopi mesin domestik
(elektrik); Kotak pengering udara dan kotak pengering udara untuk mengeringkan gas melalui pengisap/penyerap untuk
cairan.; Kotak pengering udara untuk mengeringkan dan pemisahan udara-minyak dari aliran gas.; Kulkas freezer; LAMPU
HIAS; LAMPU LANTAI; LAMPU PAFON; LAMPU SELANG; LED umpan memancing; Lampion untuk hiasan pesta; Lampu
Berko; Lampu Blitz; Lampu CFL/LHE / lampu hemat energi; Lampu Colen; Lampu Depan Untuk Motor; Lampu Iklan; Lampu
Kotak untuk Iklan; Lampu LED; Lampu Pijar; Lampu anti kabut kendaraan; Lampu darurat; Lampu dinamo kendaraan; Lampu
gantung plafon; Lampu lantai; Lampu luar ruang; Lampu meja; Lampu mobil; Lampu patri; Lampu penerangan konstruksi;
Lampu perangkap serangga; Lampu pintar; Lampu sorot; Lampu sorot yang bisa digerakan sesuai dengan treknya; Lampu
spot; Lampu surya; Lampu untuk dekorasi; Lampu untuk di dinding; Lampu untuk instalasi eksternal; Lampu untuk menerangi
tangga, pintu dan bagian bangunan lainnya; Lampu untuk pemasangan di dinding; Lampu yang dioperasikan dengan baterai
portabel yang dapat ditempatkan pada permukaan dimana sumber cahaya lain tidak tersedia; Lampu–lampu LED (Light
Emitting Diode); Lapisan penutup untuk bak mandi, dipasang; Lemari es; Lemari mayat; Lemari pajangan berpendingin;
Lemari pendingin dan pemanas listrik; Lembar penahan panas untuk bak mandi; Lembaran aroma/pewangi untuk alat
pengatur pakaian yang menggunakan listrik untuk keperluan rumah tangga; Lentera; Luminer LED; MESIN IRIGASI; Menara
lampu; Mesin es; Mesin kopi ekspreso; Mesin kopi elektrik untuk penggunaan komersial; Mesin lampu LED; Mesin listrik
pengatur pakaian untuk mengeringkan pakaian yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik pengatur pakaian
yang berfungsi untuk mengharumkan, mensterilkan dan menguapi pakaian untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik
penyimpan minuman anggur untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik untuk mengeringkan pakaian yang mempunyai
fungsi untuk mensterilkan, mengharumkan dan menghilangkan kusut untuk keperluan rumah tangga; Mesin pemanggang biji
kopi; Mesin pembuat es; Mesin pendingin; Mesin pengering kuku untuk salon kecantikan; Mesin pengering pakaian listrik
untuk keperluan rumah tangga; Mesin pengering piring untuk restoran; Mesin pengering untuk pertanian; Mesin roti; Mesin
untuk memurnikan air; Mesin, peralatan untuk pengolahan steril;; Mesin–mesin pengeringan pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga dengan fungsi mensterilisasi, menghilangkan bau dan merawat
ketahanan lipatan pada pakaian; Mesin–mesin yang mengatur pencucian pakaian dengan pengeringan pakaian secara
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Obor; Oncor; Oncor (Obor); Oven dapur listrik; Oven
masak listrik untuk penggunaan rumah tangga; Oven, selain untuk penggunaan laboratorium; Padasan (Bak Mandi); Panci saji
elektronik; Panel tampilan diode pemancar cahaya organik; Panggangan; Pelembab udara untuk keperluan rumah tangga
atau industri; Pelita (Lampu Minyak); Pelunak air untuk keperluan industri; Pemanas bantal secara elektrik, bukan untuk tujuan
medis; Pemanas perapian elektrik; Pemanas untuk mobil; Pemanggang kopi, listrik; Pembersih udara; Pembersih udara
rumah tangga; Pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Pemijat wajah; Pemijat wajah listrik; Pemurni air; Pemurni air untuk
keperluan industry; Pemurni air untuk keperluan komersial; Pencahayaan langit-langit; Pencahayaan taman; Pendingin susu;
Pendingin udara untuk keperluan industri; Pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Pendingin, listrik;
Penerangan; Penerangan LED; Penerangan LED untuk banjir; Penerangan LED untuk jalan; Penerangan LED untuk
terowongan; Penerangan iluminasi LED; Penerangan pemancar cahaya [LED]; Penerangan untuk lemari, dapur, ruang kerja,
gudang, unit rak, dan lemari; Pengering binatu, listrik, untuk keperluan industri; Pengering pakaian; Pengering pakaian elektrik
(menggunakan tenaga listrik); Penggiling tortilla, listrik; Penghangat (bukan untuk penggunaan medis); Penghangat selimut;
Penghangat-penghangat kasur (listrik) bukan untuk tujuan medis; Pengontrol pencahayaan; Penguap kain; Penguap-penguap
(vaporizers) elektronik selain untuk rokok-rokok elektronik; Penjernih udara untuk keperluan rumah tangga atau industri;
Penurun kelembaban udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Penyaring air limbah; Penyaring presisi untuk
pengolahan air; Peralatan
pemanas udara, khususnya untuk ruang keluarga; Peralatan sterilisasi; Peralatan dan instalasi pendingin; Peralatan dan
instalasi untuk keperluan penerangan, pemanasan, pendinginan, pembangkit uap, memasak, mengeringkan, ventilasi,
persediaan air dan sanitasi; Peralatan dan instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan
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dalam industri bioteknologi; Peralatan dan instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan
dalam industri farmasi; Peralatan dan instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan dalam
industri medis; Peralatan dan perangkat penerangan non-listrik; Peralatan dan perlengkapan pemanas air; Peralatan dan
perlengkapan pendingin air; Peralatan dan sistem untuk pengumpulan, penyimpanan, pengaliran air permukaan dan
pendistribusian air tersebut; Peralatan humidifikasi untuk
digunakan dengan peralatan pendingin udara; Peralatan listrik untuk membuat makanan panas; Peralatan listrik yang
digunakan untuk menyiapkan minuman panas; Peralatan membran dalam bentuk filter untuk memurnikan air; Peralatan nonelektrik untuk membuat kopi (pemanas); Peralatan pembuat kopi listrik untuk penggunaan komersial; Peralatan pembuat
minuman kopi listrik; Peralatan pemurnian dan pengolahan air; Peralatan pemurnian dan pengolahan air limbah; Peralatan
pendingin udara bergerak; Peralatan pendingin udara jendela; Peralatan pendingin udara, Khususnya untuk fungsi pengaturan
pemanas, pendingin dan pelembab; Peralatan penerangan LED; Peralatan penerangan dinding; Peralatan penerangan listrik
malam; Peralatan pengeringan untuk pakan ternak; Peralatan penghasil es; Peralatan penyimpanan es; Peralatan untuk
memasak, memanaskan, merebus dan memanggang makanan; Peralatan untuk membasmi kuman dengan tujuan medis atau
kesehatan; Peralatan untuk membuang air yang sudah dipanaskan dan/atau didinginkan; Peralatan untuk pemanas dan
penyediaan air; Peralatan untuk penerangan, pemanasan, pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air, dan
keperluan sanitasi; Peralatan ventilasi (penyejuk udara) untuk menghangatkan; Peralatan-peralatan electrothermic rumah
tangga; Peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga untuk tujuan sanitasi; Peralatan yang dipanaskan secara listrik
untuk mengisi kopi; Perangkat selaput dalam bentuk saringan–saringan untuk pemurnian air; Perlengkapan lampu langitlangit; Perlengkapan lampu pembesar listrik; Perlengkapan pencahayaan LED (light emitting diode) untuk digunakan dalam
tampilan, komersial, industri, perumahan, dan aplikasi pencahayaan aksen arsitektur; Perlengkapan pencahayaan LED untuk
aplikasi pencahayaan di dalam dan luar ruangan; Perlengkapan pencahayaan yang mengintegrasikan pencahayaan alami dan
lampu neon ke dalam fixture; Perlengkapan untuk bola lampu pijar; Pintu udara; Pintu udara [perlengkapan AC]; Pintu udara
panas [perlengkapan AC]; Pipa cabang menjadi bagian dari pendingin udara; Pipa cabang menjadi bagian dari perlatan
penyejuk udara; Pipa untuk instalasi gas; Pot kopi elektrik; Produk penerangan yang menggunakan perangkat optoeletronik;
RUMAH LAMPU KENDARAAN; Rak untuk peralatan disinfeksi dan sterilisasi; Regulator gas untuk jaringan gas bumi rumah
tangga; Rel untuk peralatan disinfeksi dan sterilisasi; Ruang pendingin berukuran kontainer untuk penyimpanan bahan
makanan; Ruangan penyimpanan dingin modular; Saluran air untuk kamar mandi; Sandwich toaster, listrik; Saringan air jalan
toll ( Deck Drain ); Saringan air untuk keperluan sanitasi; Saringan karbon aktif.; Saringan lemak ( Kitchen sink ); Saringan
sistem pencuci (washer).; Saringan untuk air minum; Saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.; Saringan untuk
kompresor pendingin hawa (AC).; Screen Shower; Selang lentur bagian dari alat penyejuk udara; Selang lentur untuk
pendingin udara; Selongsong lampu; Semprong (Cerobong); Semprotan foundation kosmetik listrik untuk penggunaan sanitasi
rumah tangga; Semprotan losion kosmetik listrik untuk penggunaan sanitasi rumah tangga; Sistem instalasi gas medis atau
kesehatan; Sistem penerangan pemadaman listrik; Sistem pengeluaran deodoran kamar; Sistem pengeluaran penyegar
udara; Sistem sterilisasi uap; Steamer handuk untuk tujuan penataan rambut; Sterilisasi toilet UV untuk keperluan rumah
tangga; String lampu; Tas untuk sterilisasi; Teko kopi listrik; Toilet disesuaikan untuk pasien medis; Tudung
untuk peralatan pendingin udara; Tudung ventilasi untuk oven; Tungku masak; Tungku masak [oven]; Turbin ventilator tanpa
listrikyang digerakkan oleh tenaga angin dan tekanan panas dari dalam; Turki lemari mandi, portabel; Tutup bak kontrol ( Man
hole ); Tutup saluran got ( Grating ); Unit AC yang
dipasang di jendela; Unit dispenser dan diffuser untuk mengeluarkan dan menyebarkan aroma pada ruangan; Unit
pencahayaan untuk rel yang dialiri listrik; Unit pendingin udara perumahan; Unit sterilisasi untuk keperluan medis; Unit
sterilisasi untuk penggunaan medis; Ventilator; Wajan listrik; Wicks diadaptasi untuk kompor minyak; adaptor toilet duduk dan
adaptor toilet duduk untuk anak-anak; aerator hemat air kran; aerator keran; air mancur; air mancur coklat; air mancur coklat,
listrik; air mancur dalam ruangan; air mancur dekoratif; air mancur hias; air mancur meja hias; air pendingin; air penyaringan
unit untuk akuarium; aksesoris keselamatan untuk air atau aparat gas dan pipa; aksesoris pengatur dan pengaman untuk
peralatan gas; aksesoris pengaturan untuk aparat dan pipa air atau gas; akuarium lampu; akumulator panas; akumulator uap;
akumulator untuk sistem pendingin udara untuk kendaraan; alas shower; alat barbecue; alat berupa tabung tertutup yang
digunakan untuk mensterilisasi linen dan alat kesehatan rumah sakit dengan menggunakan uap panas bersuhu tinggi; alat
cukur busa panas listrik; alat dan mesin penyaring udara; alat dan mesin penyaringan dan pembersih udara; alat desinfektan
untuk air; alat desinfektan untuk pakaian; alat destilasi *; alat distilasi untuk keperluan industri; alat distilasi untuk proses kimia;
alat distilasi vakum untuk keperluan industri; alat ion kromatografi pertukaran otomatis untuk keperluan industri; alat ionisasi
untuk pengolahan air; alat kelengkapan, berbentuk, untuk oven; alat kontrol lingkungan; alat kromatografi cair untuk keperluan
industri; alat kromatografi gas untuk keperluan industri; alat kromatografi otomatis untuk keperluan industri; alat kromatografi
untuk keperluan industri; alat listrik untuk sterilisasi dan detoksifikasi (detoxification) makanan dan benda-benda dengan efek
penghilang bau; alat masak induksi elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga dan industri; alat medis yang berbentuk
pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat
memasak sous-vide, listrik; alat memasak untuk menggoreng dengan minyak; alat montase dibentuk untuk tungku; alat
pelembab udara; alat pemanas bertenaga energi surya; alat pemanas dan pendingin untuk mengeluarkan minuman panas
dan dingin; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan
bertekanan tinggi; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan
bertekanan tinggi untuk keperluan medis; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan
menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk penggunaan medis; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan
untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan
untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk memasak; alat pemanggang; alat
pembakar dengan listrik untuk keperluan industri; alat pembuat teh dan kopi listrik; alat pemurni air; alat pemurni air listrik
untuk keperluan rumah tangga; alat pemurni air non-listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pemurni air portabel; alat
pemurni air untuk keperluan komersial; alat pendingin berbasis surya; alat pendingin minuman; alat pendingin udara dan
kipas; alat pengatur kelembapan udara bagi keperluan rumahtangga yang digerakkan USB; alat pengatur kelembapan udara
yang menggunakan listrik; alat pengatur untuk pengolahan air; alat pengering rambut untuk keperluan industri; alat pengering
untuk bahan makanan; alat pengering untuk bahan makanan untuk keperluan rumah tangga; alat penggoreng listrik yang
memiliki generator potensial listrik untuk mencegah minyak dari degradasi untuk keperluan industri; alat penggoreng tanpa
minyak (air fryers); alat penghasil ion untuk keperluan industri; alat penghasil ion untuk keperluan rumah tangga; alat
penghilang bau di udara; alat penghilang bau udara; alat pengontrol tekanan (alat pengatur) untuk alat pengolahan air; alat
penyaringan dan sterilisasi air; alat penyeteril untuk botol susu bayi; alat sterilisasi udara untuk keperluan rumah tangga; alat
sterilisasi untuk botol bayi; alat untuk penerangan; alat untuk pengatur kelembapan udara di dalam ruangan [aparatus]; alat
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untuk pengatur kelembapan udara yang berisi air dan diletakkan pada radiator pemanas sentral; alat untuk pengolahan air;
alat untuk penyaring air minum; alat ventilasi; alat-alat pendingin udara listrik; aparat AC; aparat AC untuk bangunan
komersial; aparat AC untuk keperluan industri; aparat AC untuk keperluan rumah tangga; aparat air pelunakan; aparat aparat
dan gas pemurnian gas scrubbing; aparat dan instalasi AC; aparat dan instalasi memasak; aparat dan instalasi pengering;
aparat dan instalasi untuk penggunaan komersial memasak; aparat dan mesin pemurni air; aparat dan mesin pemurni udara;
aparat disinfektan untuk tujuan medis; aparat disinfektan untuk uang kertas; aparat fumigasi, bukan untuk tujuan medis; aparat
gabungan untuk pendinginan dan pembekuan; aparat humidifikasi untuk digunakan dengan aparat AC; aparat irigasi untuk
hortikultura; aparat irigasi untuk keperluan pertanian; aparat membersihkan udara; aparat minuman-pendingin; aparat
pelunakan air dan instalasi; aparat pemanas; aparat pemanas di bawah lantai; aparat pemanas induksi listrik; aparat pemanas
lantai; aparat pemanas ruangan; aparat pemanasan uap; aparat pemanasan, listrik; aparat pembersih minyak; aparat pemurni
air untuk keperluan rumah tangga; aparat pemurnian untuk pembuangan air; aparat pendingin; aparat pendingin air; aparat
pendingin udara; aparat pendinginan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk penerangan, memasak,
pendinginan dan sanitasi tujuan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan memasak; aparat pengendalian
lingkungan dan instalasi untuk tujuan pencahayaan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan pendinginan;
aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan sanitasi; aparat pengendalian lingkungan untuk penerangan,
memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan memasak; aparat pengendalian
lingkungan untuk tujuan pencahayaan; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan pendinginan; aparat pengendalian
lingkungan untuk tujuan sanitasi; aparat penghilang bau udara listrik; aparat penghilang bau, bukan untuk penggunaan pribadi;
aparat pengolahan air limbah; aparatur asupan air; aparatur desalinasi; aparatur desiccating; aparatur disinfektan; aparatur
filtrasi akuarium; aparatur kriogenik; aparatur mandi hydromassage; aparatur pakan pengeringan hewan; aparatur pembangkit
uap; aparatur pemulihan gas; aparatur pemurni udara; aparatur pemurnian air; aparatur pemurnian gas; aparatur
pencahayaan; aparatur pencahayaan panel datar; aparatur pencahayaan panggung; aparatur pengeringan; aparatur
pengeringan kayu lapis; aparatur pengeringan panen; aparatur penghilang bau udara; aparatur sauna; aparatur sauna wajah;
aparatur scrubbing gas; aparatur sterilisasi buku; aparatur sterilisasi udara; aparatur tanning [tempat tidur matahari]; aparatur
udara panas; aparatus industri untuk memurnikan air; aparatus ionisasi untuk pengobatan cairan dan gas untuk keperluan
industri, komersial atau pertanian; aparatus ionisasi untuk pengobatan udara; aparatus ionisasi untuk pengobatan udara atau
air; aparatus ionisasi untuk pengolahan air; aparatus pemanas ruangan listrik untuk keperluan rumah tangga; aparatus
pemanas ruangan untuk keperluan industri; aparatus pemanas uap untuk keperluan industri; aparatus pengatur kelembapan
udara; aparatus pengatur kelembapan udara, selain untuk keperluan medis; aparatus pengeringan makanan ternak; aparatus
pengeringan serat kimia; aparatus pengeringan tangan listrik untuk washrooms; aparatus pengeringan tangan untuk kamar
kecil; aparatus pengeringan untuk proses kimia; aparatus penghasil uap; aparatus untuk air industri pemurnian; aparatus untuk
dehidrasi limbah makanan; aparatus untuk digunakan dalam penguapan; aparatus untuk dispensing es; aparatus untuk
fondue, listrik; aparatus untuk fondue, non-listrik; aparatus untuk memurnikan air keran; aparatus untuk raclette, listrik;
aparatus untuk rambut kering; aparatus untuk tujuan penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendingin,
pengeringan, ventilasi, pasokan air dan sanitasi; bagian komponen untuk memanaskan dan sistem pendingin udara untuk
kendaraan, yaitu katup ekspansi; bak cuci dapur; bak cuci untuk didapur; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bak jet
hot; bak mandi; bak mandi untuk mandi sitz; bak untuk merendam kaki portabel; bak untuk merendam kaki portabel listrik;
bantal dipanaskan elektrik, bukan untuk tujuan medis; barbecue, table-top barbecue, pealatan barbecue dan pemanggang
untuk memanggang; basa lamp; baskom sampo untuk penggunaan di tempat pangkas rambut; bath tub jet; batu sauna;
batuan lava untuk digunakan dalam pemanggang barbekyu; bejana kakus; bejana kakus gaya Jepang; berdiri bebas lentera
kertas; berdiri bebas teras gas pemanas; berdiri bebas teras pemanas listrik; berenang aparat renang pengklorinasi; berwarna
menyala obor taman; berwarna obor menyala; biaya overhead mandi; bibcocks; bidet; bidet air mancur; bidet listrik untuk
keperluan rumah tangga; bilik atau box pancuran mandi; bilik mandi; bilik penyamakan; bilik shower; bioreaktor untuk
digunakan dalam pengolahan air limbah; bioreaktor untuk digunakan dalam pengolahan limbah; blast furnace; blower
cerobong asap; blower rambut; blower udara panas; boiler air panas; boiler gas; boiler industri; boiler listrik; boiler pemanas
sentral; boiler pemanasan; boiler ruang cuci; boiler telur, listrik; boiler untuk instalasi pemanas; boiler untuk mandi; boiler,
selain bagian dari mesin; bola disko menyala; bola lampu; bola lampu LED; bola lampu elektrik; bola lampu mobil; bola lampu
neon kompak [CFL]; bola lampu untuk sinyal arah untuk kendaraan; bola lampu, listrik; bola pelampung untuk tangki toilet;
bola tangki toilet; botol air panas; botol penyaringan air dijual kosong; briket keramik untuk digunakan dalam pemanggang
barbekyu; broiler listrik; buang pipa untuk bak mandi; buang pipa untuk instalasi sanitasi; busur lampu; candelabras, listrik;
cartridge filter akuarium; cekungan Keramas portabel; cekungan shampoo; ceret kopi elektrik; ceret listrik untuk keperluan
rumah tangga; ceret tanpa kabel, listrik; ceret teh, listrik; ceret, listrik; cerobong asap cerobong asap; cerobong asap lampu;
cerobong asap untuk boiler pemanasan; cerobong asap untuk lampu minyak; cetakan wafel, listrik; chandelier; cincin
memasak; coffeepots listrik tanpa kabel; cooktops; cooktops gas; cooktops listrik; cryostats, selain untuk penggunaan
laboratorium; data biometrik, detak jantung, pergerakan tubuh, dan kalori yang terbakar.; defrosters untuk kendaraan;
dehidrator makanan listrik untuk kebutuhan rumah tangga; dehumidifiers; dehumidifiers industri; dehumidifiers untuk
digunakan dalam ruang operasi; dehumidifiers, listrik; dehydrators makanan, listrik; diffusers cahaya; dinamo lampu untuk
sepeda; dinding spouts untuk mencuci baskom tangan; dioda pemancar cahaya [LED] aparatur pencahayaan; dipasang kain
selimut untuk botol air panas; dipasang kain selimut untuk kepala steamer garmen; dipasang kain selimut untuk toaster listrik;
dipasang mencakup spa; dispenser air panas listrik; dispenser disinfektan untuk toilet; dispenser listrik untuk deodoran
ruangan; dispenser listrik untuk penyegar udara; dispenser minuman, listrik; dosis katup [bagian dari instalasi pemanas atau
gas]; downlight; dudukan toilet; elektrik dipanaskan rel handuk; elemen pemanas; emitter irigasi tetes [fitting irigasi]; espresso
mesin, listrik; evaporator; evaporator untuk peralatan pendingin udara; evaporator untuk proses kimia; extractors [ventilasi atau
AC]; fans untuk aparat AC; fans untuk instalasi AC; fiitting, berbentuk, untuk tungku; filamen magnesium untuk penerangan;
filamen untuk lampu listrik; filter air; filter air reverse osmosis; filter air reverse osmosis untuk keperluan industri; filter
akuarium; filter bidet; filter elektrostatis untuk penyaringan air reverse osmosis; filter impurities (impurities filters) untuk instalasi
pemurnian air reverse osmosis; filter kran; filter pembersih udara; filter pemurni air; filter pemurnian air; filter pemurnian air
listrik untuk keperluan rumah tangga; filter pemurnian air reverse osmosis; filter pengolahan air; filter pengolahan air reverse
osmosis; filter tekanan berlebih untuk pemurnian air reverse osmosis (selain mesin); filter udara untuk instalasi industri; filter
udara untuk keperluan industri; filter udara untuk keperluan rumah tangga; filter untuk AC; filter untuk air minum; filter untuk air
minum reverse osmosis; filter untuk aparatur pencahayaan; filter untuk bidet; filter untuk digunakan dengan peralatan untuk
pasokan air reverse osmosis; filter untuk kerudung extractor; filter untuk kolam air panas; filter untuk kolam renang; filter untuk
mencegah impurities dalam air; filter untuk pembersih udara; filter untuk pencahayaan panggung; filter untuk perangkat
pelepas air reverse osmosis; filter warna untuk aparatur pencahayaan; fitting mandi; fitting mandi udara panas; fitting oven
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terbuat dari fireclay; flameless dioda pemancar cahaya [LED] lilin; flare asetilena; fondue pot, listrik; fondues [aparat
memasak], listrik; footmuffs, elektrik dipanaskan; footwarmers listrik; footwarmers listrik dalam sifat footmuffs; footwarmers
listrik untuk penggunaan pribadi; footwarmers, listrik atau non-listrik; footwarmers, non-listrik; freezer; freezer dada; freezer
kriogenik; freezer listrik; freezer listrik es krim; freezer listrik untuk keperluan rumah tangga; freezer untuk tujuan penyimpanan
medis; gabungan alat pemanas dan pendingin udara; gas memasak oven; gas memasak oven untuk keperluan rumah tangga;
gelas lampu; generator acetylene; generator busa untuk tujuan hiburan; generator gas panas; generator gelembung sabun
untuk tujuan hiburan; generator microbubble untuk mandi; generator uap; gerak lampu keamanan sensitif; griddles bertenaga
gas-[peralatan memasak]; griddles listrik [peralatan memasak]; guci kopi, listrik; gudang anggur, listrik; halogen bola lampu;
heat sink untuk digunakan dalam alat pemanas; heat sink untuk digunakan dalam alat pendingin; hibachis [aparat pemanas
Jepang]; hidran; hidran kebakaran; hot plate dan pemanggang listrik; humidifier; humidifier industri; humidifier untuk alat
musik; humidifier untuk keperluan rumah tangga; humidifier untuk radiator pemanas sentral; humidifier, listrik; iluminator
inframerah; impeler [bagian dari aparat AC]; impeller udara untuk ventilasi; induksi listrik (ranges listrik); industri mesin
pengeringan hidangan; industri oven memasak; insenerator sampah; insinerator; insinerator limbah untuk keperluan industri;
insinerator limbah untuk keperluan rumah tangga; insinerator pembuangan limbah; insinerator sampah; insinerator sampah
untuk keperluan industri; insinerator sampah untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC; instalasi AC domestik; instalasi AC
sentral; instalasi AC sentral untuk keperluan industri; instalasi AC sentral untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC untuk
keperluan industri; instalasi AC untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC untuk mobil; instalasi AC untuk penggunaan
komersial; instalasi air hujan pemurnian; instalasi air pelunakan; instalasi conveyor abu, otomatis; instalasi cryosauna; instalasi
dan mesin pendingin; instalasi desalinasi; instalasi distribusi air; instalasi kamar mandi; instalasi kayu lapis pengeringan;
instalasi mandi mandi; instalasi mandi sauna; instalasi memasak; instalasi otomatis untuk membuat kopi; instalasi pakan
pengeringan hewan; instalasi pasokan air; instalasi pemanas; instalasi pemanas [air]; instalasi pemanas air panas; instalasi
pemanas di bawah lantai; instalasi pemanas sentral gas berbahan bakar; instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir; instalasi
pembangkit uap; instalasi pembilasan air; instalasi pemurni air; instalasi pemurnian air; instalasi pemurnian air limbah; instalasi
pemurnian air reverse osmosis; instalasi pemurnian gas; instalasi pemurnian minyak; instalasi pemurnian untuk pembuangan
air; instalasi pencahayaan; instalasi pencahayaan serat optik; instalasi pencahayaan untuk kendaraan udara; instalasi
pendingin untuk air; instalasi pendingin untuk cairan; instalasi pendingin untuk kendaraan; instalasi pengendalian lingkungan
untuk penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; instalasi pengendalian lingkungan untuk sanitasi tujuan;
instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan memasak; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan pencahayaan;
instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan pendinginan; instalasi pengeringan; instalasi pengeringan panen; instalasi
pengolahan air limbah; instalasi penyaringan air; instalasi penyaringan udara; instalasi polimerisasi; instalasi sanitasi; instalasi
sanitasi portabel; instalasi scrubbing gas; instalasi serat kimia pengeringan; instalasi untuk bahan bakar nuklir pengolahan;
instalasi untuk membakar gas; instalasi untuk penerangan jalan; instalasi untuk pengolahan bahan bakar nuklir dan bahan
moderator nuklir; instalasi untuk pengolahan bahan moderasi nuklir; instalasi untuk penyaringan air reverse osmosis; instalasi
ventilasi; ionizers air; ionizers air untuk keperluan rumah tangga; ionizers udara rumah tangga; jack pemanggang; jet air; jet air
untuk digunakan di bak mandi; jet air untuk digunakan di kolam air panas; kalsinasi kiln untuk keperluan industri; kamar mandi
prefabrikasi yang dijual sebagai satu kesatuan; kandang mandi; kantong pensteril yang dapat dibuang; kap lampu; kap
pencahayaan; kap ventilasi untuk oven; kapal uap handuk; kapal uap handuk untuk salon rambut; kapal uap rambut untuk
digunakan di salon kecantikan; kapal uap telur listrik untuk keperluan rumah tangga; kapas membuat permen mesin; kapsul
coklat, dapat diisi ulang, untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao kosong untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao yang dapat
digunakan kembali untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao yang dapat diisi ulang untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao,
dapat digunakan kembali, untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao, kosong, untuk mesin kakao listrik; kapsul kopi kosong untuk
mesin kopi elektrik; kapsul kopi yang dapat digunakan kembali untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi yang dapat diisi ulang
untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, dapat digunakan kembali, untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, dapat diisi ulang, untuk
mesin kopi listrik; kapsul kopi, kosong, untuk mesin kopi listrik; kapsul teh kosong untuk mesin teh listrik; kapsul teh yang
dapat digunakan kembali untuk mesin teh listrik; kapsul teh yang dapat diisi ulang untuk mesin teh listrik; kapsul teh, kosong,
untuk mesin teh listrik; kapsul teh, yang dapat digunakan kembali, untuk mesin teh listrik; kapsul teh, yang dapat diisi ulang,
untuk mesin teh listrik; karbon untuk lampu busur; kartrid-kartrid saringan (filter cartridges) untuk pemurni air; katub keran;
katup air; katup air untuk sistem pendingin udara untuk kendaraan; katup bola; katup kontrol mandi; katup meteran dan
penyaring air untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; katup pancuran; katup pelepas
tekanan (peralatan pengaman) untuk alat pengolahan air; katup pengendali ketinggian di tangki; katup pengontrol air untuk
keran; katup pengontrol suhu [bagian dari instalasi penyediaan air] (temperature control valves; katup pipa air; katup radiator
termostatik; katup termostatik [bagian dari instalasi pemanas]; katup termostatik sebagai bagian dari instalasi pemanas; katup
udara untuk instalasi pemanas uap; katup udara untuk instalasi pemanas uap (untuk air, minyak dan gas) dan bagian serta
perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; kaus kaki, elektrik dipanaskan; kebakaran gas;
kekuatan mandi; kelopak untuk kursi toilet; kendi penyaringan air; kepala kompor; kepala pancuran; kepala pancuran
genggam; kepala shower; keran; keran *; keran air; keran air pancur; keran bidet; keran dapur yang bermacam-macam
model/bentuk (kitchen mixed faucets); keran termostatik; keran untuk bak cuci; keran untuk mencuci baskom tangan; keran
untuk pipa; keran untuk pipa dan saluran pipa; keran yang digunakan untuk di dapur; keran yang digunakan untuk kamar
mandi; kerangka struktural untuk oven; kerangka-kerangka saringan (filter housings) untuk pemurni air; keranjang saringan
untuk bak cuci; kerudung extractor untuk dapur; kerudung kompor; kerudung pengekstrak untuk dapur; kerudung untuk aparat
AC; kerudung ventilasi; keselamatan lampu untuk digunakan di bawah tanah; ketel; ketel logam, listrik; ketel uap; ketel uap,
selain bagian dari mesin; kiln; kiln furniture [penopang]; kimia akan mengaktifkan pemanasan bantalan, bukan untuk tujuan
medis; kipas [bagian dari instalasi pendingin udara]; kipas angin [AC]; kipas angin listrik; kipas angin ruangan; kipas atap;
kipas langit-langit; kipas listrik portabel; kipas listrik untuk AC; kipas listrik untuk keperluan rumah tangga; kipas listrik untuk
penggunaan pribadi; kipas pendingin; kloset air; kloset portabel dan sekali pakai; kolam air panas; kolektor panas matahari
[pemanasan]; kolom distilasi; kolom distilasi vakum untuk keperluan industri; kompor; kompor [aparat pemanas]; kompor
arang; kompor berkemah; kompor bertekanan; kompor couscous, listrik; kompor gas; kompor gas untuk keperluan rumah
tangga; kompor induksi; kompor lambat listrik; kompor listrik; kompor listrik atau gas untuk memasak; kompor listrik untuk
penggunaan berkemah; kompor memasak; kompor memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; kompor memasak listrik
untuk penggunaan rumah tangga; kompor minyak; kompor portable; kompor portable untuk penggunaan berkemah; kompor
tekanan, listrik; kompor telur, listrik; kompor untuk memasak, elektrik; kompor-kompor dengan 16 sumbu dan 20 sumbu dan
perlengkapan yang dibentuk untuk kompor; kondensor gas, selain bagian dari mesin; kondisioner kulit elektrik menggunakan
ion introducers untuk tujuan rumah tangga; kontainer berpendingin; korek api *; korek api [aparat] untuk pemanggang; korek
api gas; korek api gesekan untuk memicu Bunsen pembakar; korek api gesekan untuk menyalakan gas; korek api lilin; korek
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api panggangan; korek api piroforik, selain untuk perokok; kotak abu tungku; kotak keren portabel, listrik; kotak lampu; kotak
pendingin, listrik; kran hemat air; kran mixer untuk pipa air; kran otomatis; kran tunggal tuas untuk tenggelam; kran untuk pipa
dan pipa; kulkas gas; kulkas kimchi; kulkas kosmetik; kulkas listrik untuk keperluan rumah tangga; kulkas portable; kulkasfreezer; kumparan [bagian dari penyulingan, pemanasan atau pendinginan instalasi]; kurung untuk pembakar gas; lampu;
lampu LED kuku; lampu Natal musik; lampu Trailer; lampu aksen untuk penggunaan dalam ruangan; lampu akuarium; lampu
baca dan lampu buku; lampu belakang mobil; lampu belakang untuk kendaraan; lampu belakang untuk kendaraan darat;
lampu bertenaga surya; lampu besar untuk mobil; lampu bola; lampu bolam; lampu buku; lampu cadangan untuk kendaraan
darat; lampu curling; lampu dekoratif; lampu dekoratif untuk liburan; lampu depan otomotif; lampu depan portabel; lampu
depan untuk tujuan pencahayaan; lampu desktop yang USB-powered; lampu dinding; lampu directional untuk sepeda; lampu
discharge; lampu elektrik dan peralatan penerangan lainnya; lampu gantung; lampu gas; lampu halogen; lampu helm; lampu
iluminasi panggung; lampu indikator untuk ruang operasi; lampu inframerah, bukan untuk tujuan medis; lampu jalan; lampu
keamanan; lampu keamanan untuk penggunaan outdoor; lampu kendaraan; lampu kepala mobil; lampu kerja; lampu
keselamatan; lampu keselamatan LED; lampu klieg; lampu kuku; lampu kuku UV; lampu kuman; lampu kuman untuk pemurni
udara; lampu laboratorium; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu lilin; lampu lilin LED; lampu linear LED;
lampu listrik; lampu listrik untuk pohon Natal; lampu malam; lampu malam listrik; lampu malam, selain lilin; lampu meja; lampu
menyelam; lampu miniatur; lampu minyak; lampu neon; lampu panggung dan lampu lentera; lampu penambang; lampu
pencahayaan foto ulang; lampu penerangan; lampu penunjuk arah untuk mobil; lampu pergelangan tangan dan lampu depan
untuk penggunaan pribadi; lampu pijar; lampu proyeksi LED; lampu reflektor; lampu rem untuk kendaraan; lampu saku; lampu
sepeda; lampu sepeda motor; lampu siklus; lampu sinar ultraviolet, bukan untuk tujuan medis; lampu sorot; lampu sorot LED;
lampu sorot atas; lampu sorot genggam; lampu sorot untuk digunakan pada kendaraan; lampu standar; lampu studio; lampu
suasana hati; lampu surya; lampu surya luar ruangan; lampu tabung; lampu taman; lampu tanning; lampu tembak; lampu
tenaga surya; lampu trailer perahu; lampu uap logam halogen UV; lampu untuk digunakan pada pencahayaan orang,
binatang, benda, pemandangan dan lingkungan sekitarnya; lampu untuk kendaraan; lampu untuk memikat ikan; lampu untuk
mobil; lampu untuk penggunaan outdoor; lampu untuk tenda; lampu utilitas portabel; lantai saluran; layar mandi; lemari display
dipanaskan; lemari display freezer; lemari display pendingin; lemari es; lemari es listrik; lemari es pendingin untuk keperluan
industri; lemari es pendingin untuk keperluan rumah tangga; lemari es portabel untuk penggunaan konsumen; lemari es
prefabrikasi dan freezer prefabrikasi; lemari es untuk keperluan industri dan rumah tangga; lemari es untuk tujuan
penyimpanan medis; lemari es, peralatan pendingin dan freezer untuk tujuan penyimpanan medis; lemari freezer; lemari
pendingin; lentera Cina; lentera Cina listrik; lentera kertas; lentera kertas Jepang; lentera kertas portable; lentera lilin; lentera
listrik; lentera minyak; lentera untuk penerangan; libur lampu listrik; light-emitting diode [LED] bawah air lampu; light-emitting
diode [LED] lampu; light-emitting diode [LED] lampu lanskap; light-emitting diode [LED] lampu suasana hati; light-emitting
diode [LED] luminer; light-emitting diode [LED] pencahayaan instalasi; light-emitting diode [LED] perlengkapan pencahayaan;
lilin beraroma listrik; lilin elektronik; lilin flameless; lilin listrik; lilin listrik dan lilin tanpa cacat; liners dipasang untuk mandi; liners
dipasang untuk mandi dan mandi; liners dipasang untuk mandi nampan; liners pas untuk kolam air panas; listrik botol air
panas; listrik piring panas; listrik ruang pendingin peralatan untuk keperluan rumah tangga; listrik wangi lilin; luminer; luminer
listrik; makan peralatan untuk boiler pemanasan; mandi kepala genggam; mandi kepala hemat air; mandi layar; mandi listrik;
mandi mixer; mandi nampan; mandi pencampuran katup; mandi portabel; mandi shower; mangkuk toilet; mangkuk toilet dan
kursi dijual sebagai satu unit; mangkuk toilet dengan air jet bidet terintegrasi; mantel lampu; map-lampu baca untuk
kendaraan; matahari lampu; mawar mandi; meja dapur dengan wastafel yang terintegrasi untuk penggunaan komersial; meja
dekoratif berbahan bakar obor; membaca lampu; membuat mesin es batu; menara pendingin air; menara penyulingan untuk
distilasi; menembakkan gas pemanasan instalasi; menembakkan gas tungku; menerobos lampu untuk kendaraan darat;
mengatur aksesoris untuk pipa gas dan jalur; mengatur dan keamanan aksesoris untuk peralatan air; mengatur dan keamanan
aksesoris untuk pipa gas; mengatur peralatan untuk instalasi pipa gas; menyembuhkan lampu, bukan untuk tujuan medis;
menyisipkan perapian; menyisipkan perapian dalam sifat kompor; menyisipkan perapian dalam sifat pembakar bahan bakar
padat; meracik sistem untuk deodoran ruangan; meracik sistem untuk penyegar udara; merokok generator untuk memasak;
merokok menghasilkan peralatan untuk memasak; merokok mesin pembangkit untuk digunakan dalam peternakan lebah;
merokok mesin pembangkit untuk menciptakan efek teatrikal khusus; mesin air untuk keperluan pertanian; mesin asap; mesin
cuci (washer) sayuran; mesin cuci untuk kran air; mesin dan alat pembeku untuk keperluan industri dan rumah tangga; mesin
dan peralatan pembeku untuk keperluan industri; mesin dapur listrik; mesin es dan aparat; mesin es dispensing; mesin kabut;
mesin kayu lapis pengeringan; mesin kopi; mesin kopi elektrik; mesin kopi listrik untuk keperluan rumah tangga; mesin kopi,
listrik; mesin menggoreng mendalam; mesin pemanggang; mesin pemanggang roti; mesin pembangkit asap buatan; mesin
pembersih udara; mesin pembuat teh; mesin pembuatan es krim; mesin pembuatan roti; mesin pembuatan roti otomatis untuk
keperluan rumah tangga; mesin pemurni air; mesin pemurni udara; mesin pemurnian air; mesin pendingin; mesin pengering
industri untuk pemanasan dan dehumidifikasi untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik;
mesin pengering laundry; mesin pengering pakaian; mesin pengering pakaian, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mesin
pengering rambut untuk penggunaan salon kecantikan; mesin penghembus dengan pelembab ion untuk keperluan
pendinginan udara; mesin penghembus listrik untuk keperluan pendingin udara; mesin penyaringan air; mesin popcorn; mesin
sangrai; mesin sous-vide; mesin untuk mandi yang memakai tenaga listrik untuk bagian bawah tubuh untuk keperluan rumah
tangga; mesin untuk membuat susu kedelai; mesin untuk membuat susu kedelai, listrik; mesin-mesin penyaringan untuk
pemurni-pemurni air; minibar; minuman pendinginan dan es meracik mesin; modul-modul membran untuk peralatan-peralatan
pemurni air industri; modul-modul membran untuk peralatan-peralatan pengolahan air limbah industri; motor blower untuk
pendingin udara untuk kendaraan; mug dipanaskan secara elektrik; multicookers; musik lampu pohon Natal; navigasi lampu
untuk kapal; navigasi lampu untuk pesawat; nomor rumah bercahaya; non-listrik piring panas untuk keperluan rumah tangga;
non-portabel es dada untuk keperluan rumah tangga; nozel tap anti-percikan; obor butana untuk digunakan dapur; obor dapur
pukulan; obor kepala; obor lilin; obor listrik; obor listrik untuk penerangan; obor menyala; obor saku, listrik; obor teras; off-road
bar cahaya untuk kendaraan; oksidasi termal untuk pengendalian pencemaran udara industri; otomat minuman bersoda listrik
untuk keperluan industri; otomat minuman listrik untuk keperluan industri; otomat minuman listrik untuk keperluan rumah
tangga; 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 memasak listrik untuk penggunaan 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; pabrik desalinasi; pabrik desalinasi air laut; pabrik pengolahan limbah; pabrik polimerisasi;
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padat bahan bakar tungku pembakaran; pakaian dipanaskan secara elektrik; panas tenggelam untuk digunakan dalam
peralatan ventilasi; panci masak listrik untuk keperluan industri; panci masak listrik untuk keperluan rumah tangga; panci
memasak tekanan elekrik; panci pemanas; panci pemanasan non-listrik untuk tidur; panci penggorengan listrik; panci sayur
(listrik); panci, listrik; pancuran air minum; pancuran air termostatik; pancuran air untuk mandi; pancuran portabel dan
pancurang tangan; panel cahaya; panel instrumen lampu sepeda motor; panel mandi; panel pemanas inframerah;
panggangan arang; panggangan dalam ruangan listrik; panggangan listrik; panggangan outdoor listrik; panggangan, listrik;
pasteurisers; pegangan kran; pegangan siram untuk toilet; pelampung closet; pelampung untuk tangki jamban; pelembab
udara; pelunak air; pemanas; pemanas air; pemanas air [aparatur]; pemanas air berbahan bakar gas; pemanas air berbahan
bakar gas untuk keperluan rumah tangga; pemanas air dalam wadah; pemanas air induksi; pemanas air listrik; pemanas air
panas; pemanas air sesaat; pemanas air tenaga surya; pemanas air umpan untuk keperluan industri; pemanas air untuk
keperluan industri; pemanas akuarium; pemanas berseri-seri; pemanas berseri-seri listrik; pemanas berseri-seri listrik untuk
keperluan rumah tangga; pemanas bertenaga listrik atau gas; pemanas cangkir USB-powered; pemanas celup; pemanas
elektrik untuk botol bayi; pemanas halogen; pemanas kamar mandi; pemanas kipas; pemanas listrik; pemanas listrik portabel;
pemanas luar; pemanas luar, listrik; pemanas mandi listrik untuk penggunaan laboratorium; pemanas masakan non-elektrik
untuk keperluan rumah tangga; pemanas minuman, listrik; pemanas minyak tanah; pemanas ruang; pemanas ruang listrik;
pemanas tempat tidur air; pemanas teras; pemanas teras gas; pemanas teras, listrik; pemanas udara; pemanas ulang;
pemanas untuk kendaraan; pemanas untuk kendaraan dan bagian-bagian dan kelengkapannya, yaitu perangkat seperti
radiator yang digunakan dalam memanaskan kabin kendaraan (heating cores); pemanas untuk kolam air panas; pemanas
untuk kolam renang; pemanas untuk mandi; pemanas untuk setrika pemanasan; pemanas, listrik, untuk botol minuman;
pemanas/kipas; pemanasan aparat untuk bahan bakar padat, cair atau gas; pemanasan filamen, listrik; pemanasan instalasi
untuk digunakan dengan bahan bakar gas; pemanasan kembali tungku untuk keperluan industri; pemanasan listrik panci untuk
tempat tidur; pemanasan peralatan untuk bahan bakar gas; pemanasan peralatan untuk kendaraan; pemanasan peralatan
untuk pencairan jendela kendaraan; pemandian spa [bak]; pemanggang (peralatan dapur), pemanggang listrik, pemanggang
gas; pemanggang [alat memasak]; pemanggang barbekyu; pemanggang gas; pemanggang sandwich listrik; pemantik api
saku elektrik; pemantik gas; pemantik piezo, selain untuk perokok; pemasak serba guna; pemasangan dan peralatan kamar
mandi termasuk toilet; pemasangan toilet duduk dan sanitasi yang dapat dibawa; pembakar; pembakar Bunsen untuk
penggunaan laboratorium; pembakar alkohol; pembakar asetilena; pembakar gas; pembakar gas portabel; pembakar gas
untuk keperluan industri; pembakar kuman; pembakar laboratorium; pembakar minyak; pembakar oxyhydrogen; pembakar
pijar; pembakar sampah.; pembakar untuk lampu; pembersih udara; pembersih udara portabel; pembersih udara rumah
tangga; pembersih udara rumah tangga dan ionizers; pembersih udara untuk keperluan rumah tangga; pembersih udara untuk
mobil; pembersih udara, listrik; pembilas closet; pembilasan peralatan untuk toilet; pembuat es; pembuat es krim listrik;
pembuat es krim, self-pendingin; pembuat kopi listrik; pembuat kopi listrik untuk penggunaan rumah tangga; pembuat kopi
tetes, listrik; pembuat kopi, listrik; pembuat panini, listrik; pembuat popcorn listrik; pembuat sandwich, listrik; pembuat teh
elektrik; pembuat waffle listrik; pembuat yogurt listrik; pembuatan es mesin; pembuih susu yang dipanaskan dengan listrik;
pemegang kap lampu; pemuatan peralatan untuk tungku; pemurni air listrik untuk keperluan rumah tangga; pemurni air untuk
keperluan industri; pemurni air untuk keperluan rumah tangga; pemurni air untuk penggunaan rumah tangga; pemurni udara
industri; penanak nasi; penanak nasi listrik; pencahayaan aparat menggabungkan serat optik; pencahayaan instalasi untuk
kendaraan; pencahayaan peralatan untuk kendaraan; pencahayaan peralatan untuk showcase; pencampuran katup untuk
kran; pendingin; pendingin (chiller); pendingin air, air terjun, alat pengurang kelembaban udara, saringan air atau peralatan
atau sistem lainnya untuk mendinginkan (refrigerating), mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan,
menyimpan dan atau menyuplai air yang dapat diminum; pendingin aparat untuk tujuan penyimpanan medis; pendingin
counter; pendingin elektrik untuk transistor daya; pendingin instalasi; pendingin instalasi untuk gas; pendingin instalasi untuk
tembakau; pendingin kontainer; pendingin ruang; pendingin ruangan; pendingin udara; pendingin untuk tungku; pendinginan
instalasi; pendinginan instalasi dan freezer; penerangan (LED) untuk kendaraan; penerangan iluminasi darurat (lampu
emergensi); penerangan jalan adaptif; penerangan jalan cerdas; penerangan track; penerima energi surya; pengaman kursi
toilet; pengasap untuk lebah; pengatur ketinggian cairan tangki toilet; pengatur pancuran air bukan elektronik; pengatur untuk
keran bukan elektronik; pengering binatu listrik; pengering cucian, elektrik, untuk keperluan industri; pengering futon untuk
keperluan rumah tangga; pengering hood; pengering jatuh untuk mencuci; pengering laundry, listrik; pengering piring listrik;
pengering pukulan; pengering rambut; pengering rambut listrik; pengering rambut listrik genggam; pengering rambut untuk
digunakan di salon kecantikan; pengering rambut untuk keperluan rumah tangga; pengering sepatu listrik untuk keperluan
rumah tangga; pengering tangan; pengering tangan otomatis; pengering tangan udara listrik panas; pengering udara;
penggemar aliran aksial untuk AC; penggemar jendela listrik; penggemar listrik menjadi bagian dari instalasi AC rumah
tangga; penggemar ventilasi untuk keperluan industri; penggemar ventilasi untuk keperluan rumah tangga; penggemar
ventilasi untuk penggunaan komersial; penggorengan dalam industri; penggorengan dalam, listrik; penggorengan elektrik;
penggorengan memasak listrik; penghangat handuk listrik; penghangat listrik untuk botol susu; penghangat makanan listrik;
penghangat minuman listrik; penghangat minuman, listrik; penghangat piring; penghangat piring listrik; penghangat saku;
penghangat saku Jepang diisi dengan bahan bakar; penghangat tangan USB-powered; penghangat tempat tidur; penguap;
penguap listrik dan daya yang dioperasikan untuk keperluan rumah tangga; pengukus makanan; pengukus makanan elektrik;
pengukus makanan, listrik; pengukus nasi menggunakan listrik; pengukus sayuran menggunakan listrik; penjernih udara untuk
penggunaan kompartemen kendaraan; penlights; penukar panas untuk proses kimia; penukar panas, selain bagian dari mesin;
penurun lembab listrik; penurun udara; penutup bak mandi; penutup kompor; penyala gas untuk oven; penyaring udara untuk
ruangan; penyaring untuk aquarium; penyaringan air dan aparat pemurnian; penyemprot kepala pancuran; penyemprot kitchen
sink; penyemprot kran; penyiraman instalasi, otomatis; peralatan dan instalasi pasokan air; peralatan dan instalasi pemurnian
air; peralatan dan instalasi pencahayaan; peralatan dan instalasi pendingin; peralatan dan instalasi sanitasi; peralatan dan
instalasi untuk penerangan, pemanas, pendinginan, pembangkit uap, memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan
keperluan sanitasi; peralatan dan mesin pendingin; peralatan dan pemasangan sanitasi; peralatan dan perkakas pengaturan
untuk pipa air; peralatan dan perlengkapan penseteril dan penyeteril; peralatan distilasi, bukan untuk tujuan ilmiah; peralatan
elektrotermik rumah tangga; peralatan filtrasi yang berfungsi untuk kedalaman; peralatan kamar mandi; peralatan listrik
penghasil ion otomatis (dapat bergerak otomatis) untuk keperluan rumah tangga; peralatan listrik untuk membuat yogurt;
peralatan listrik untuk pembuatan kopi; peralatan listrik untuk pembuatan yoghurt; peralatan memasak elektrik; peralatan
memasak, listrik; 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 pasokan
air; peralatan pelunak air untuk keperluan rumah tangga; peralatan pemanas lem; peralatan pemanas untuk mencairkan
jendela kendaraan; peralatan pembeku untuk keperluan industri; peralatan pembilasan; peralatan
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penerangan LED; peralatan pengaman untuk pipa air atau gas; peralatan penghangat udara; peralatan penghasil uap dan
memasak; peralatan penghilang kuman pada piring saji untuk keperluan industri; peralatan penyaringan dan pemurnian air
dan bagian serta perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; peralatan penyediaan air minum;
peralatan perawatan pakaian; peralatan perawatan pakaian, yaitu peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau
(deodorizing) dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah tangga); peralatan perawatan pakaian, yaitu
peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau (deodorizing) dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah
tangga).; peralatan perawatan wajah elektrik untuk penggunaan komersil; peralatan perawatan wajah elektrik untuk tujuan
rumah tangga; peralatan perawatan wajah menggunakan gelombang ultrasonik untuk tujuan rumah tangga; peralatan sanitasi;
peralatan untuk air desinfektan; peralatan untuk bak cuci, bak dan bak mandi; peralatan untuk instalasi penyediaan air;
peralatan untuk instalasi penyediaan air dengan pengontrol aliran; peralatan untuk keperluan sanitasi; peralatan untuk
menggelapkan warna kulit; peralatan untuk menghilangkan embun dan bekuan es pada jendela; peralatan untuk rambut
kering; peralatan untuk westafel; peralatan ventilasi; peralatan ventilasi untuk keran; peralatan wajah menggunakan
gelombang ultrasonik untuk penggunaan komersial; peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga, yaitu, oven
pemanggang roti, kompor induksi elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga, roaster listrik, autoclave listrik, pemasakpemasak (cookers) sup listrik; peralatan-peralatan pembuatan air murni; peralatan-peralatan pembuatan air ultra murni;
peralatan-peralatan pemurni air untuk keperluan industri; peralatan-peralatan pengolahan air untuk pembuatan air murni;
peralatan-peralatan pengolahan air untuk pembuatan air ultra murni; peralatan-peralatan untuk memanaskan cairan-cairan;
peralatan/mesin pengolahan air; perangkat anti-silau untuk kendaraan [lampu fitting]; perangkat anti-silau untuk mobil (alat
kelengkapan lampu); perangkat pembangkit listrik berbasis fotovoltaik; perangkat pensterilisasi UV; perangkat pensterilisasi di
perjalanan untuk peralatan makan dan botol susu bayi; perangkat pensterilisasi uap; perangkat penyimpanan untuk menjaga
kesegaran bahan makanan yang memiliki fungsi menghasilkan potensi listrik pada lemari es dan freezer untuk keperluan
rumah tangga dan industri; perangkat penyimpanan untuk menjaga kesegaran bahan makanan yang memiliki generator
potensial listrik pada lemari es dan freezer; perangkat pewangi penghilang bau udara yang dioperasikan secara elektrik;
peranti dan instalasi pendingin; perapian; perapian etanol; perapian, domestik; perapian, selain dari untuk keperluan
laboratorium; percolators kopi, listrik; perebus/boiler air listrik; peredam [pemanasan]; perlengkapan dan instalasi sanitasi;
perlengkapan instalasi filter air minum; perlengkapan lampu; perlengkapan lampu LED; perlengkapan lilin pencahayaan;
perlengkapan mandi; perlengkapan outdoor; perlengkapan pencahayaan; perlengkapan pencahayaan bertenaga baterai;
perlengkapan pencahayaan dalam ruangan; perlengkapan pencahayaan dengan deteksi gerakan; perlengkapan penerangan
listrik; perlengkapan penerangan listrik, yaitu, penerangan cadangan listrik untuk kegagalan daya; perlengkapan pengontrol
polusi air; perlengkapan pipa kamar mandi; pintu mandi; pipa [bagian dari instalasi sanitasi]; pipa air untuk instalasi sanitasi;
pipa boiler [tabung] untuk instalasi pemanas; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi cekungan pipa; pipa fleksibel menjadi
bagian dari instalasi mandi pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi pipa mandi; pipa fleksibel menjadi bagian dari
instalasi wastafel pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi; pipa menjadi bagian dari
instalasi sanitasi; pipa untuk boiler pemanasan; piring panas; piring panas listrik untuk keperluan rumah tangga; piring panas
untuk keperluan rumah tangga; piring pemanas; pistol pemanas; platform mandi; pompa panas; pot memasak listrik; pot moka
listrik; produk lampu portabel luar ruangan, yaitu lampu depan; proyektor cahaya; proyektor sinar laser; pusaran air-jet aparat;
radiator [pemanasan]; radiator inframerah; radiator listrik untuk memanaskan bangunan; radiator pemanas sentral; radiator,
listrik; rak pengering listrik untuk mengeringkan pakaian; rakitan penerangan dioda [LED] untuk tanda-tanda yang menyala;
reaktor nuklir; recuperators untuk proses kimia; reflektor kendaraan; reflektor lampu; reflektor perahu; reflektor sepeda;
reflektor sepeda dan lampu sepeda; regenerator panas; regulator panas [katup] menjadi bagian dari instalasi pemanasan;
regulator suhu [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; regulator suhu otomatis [katup termostatik] untuk radiator
pemanas sentral; reheaters udara; rel handuk dipanaskan; rice cooker industri; roaster; roaster arang untuk keperluan rumah
tangga; roaster buah; roaster ikan; roaster kopi; roaster kopi, listrik; roaster listrik; roaster listrik untuk keperluan industri;
roaster listrik untuk keperluan rumah tangga; roaster malt; roaster tembakau; rotary kiln; rotary kiln untuk keperluan industri;
rotisseries; rotisseries listrik; ruang listrik aparat pendinginan; ruang pembakaran; salju mesin pembuatan; saluran air instalasi;
saluran bak mandi; saringan air pendingin.; saringan air.; saringan kompor luar/dalam; saringan pengering piring; saringan
udara untuk alat pendingin udara; saringan untuk saluran pembuangan air didapur; saringan untuk saluran pembuangan air
dikamar mandi; saringan untuk saluran pembuangan air/got; saringan wastafel; saringan-saringan (filters) air keran rumah
tangga, bukan elektrik; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pemurni air; saringan-saringan (filters) untuk
peralatan-peralatan pemurni air industri; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pengolahan air limbah; saringansaringan (filters) untuk peralatan-peralatan pengolahan air limbah industri; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan
pengolahan sampah; saringan-saringan (filters) untuk tangki-tangki pengolahan limbah untuk keperluan rumah tangga;
saringan-saringan pengklarifikasian (clarifying filters) untuk air industri; sauna kompor; sauna pemanas; sauna wajah; scrubber
gas [bagian dari instalasi gas]; scrubber gas dan aparat pemurnian; sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang
digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air; sel bahan bakar pendingin pompa [heat sink]; selang mandi; selimut
pelindung keselamatan anak untuk spouts bathtub; selimut, listrik, bukan untuk tujuan medis; selimut, listrik, untuk keperluan
rumah tangga; semi-otomatis mesin kopi listrik; semprot kepala untuk mandi; senter; senter dipimpin; senter elektrik; senter
pointer; senter untuk tujuan pencahayaan; separator untuk pendingin udara, yaitu separator untuk memisahkan pendingin dari
gas dan cairan; sepenuhnya otomatis mesin kopi listrik; septic tank; septic tank untuk keperluan industri; septic tank untuk
keperluan rumah tangga; serat aparat pencahayaan optik; shower genggam; shower penyemprot [pipa fitting]; sink; sisi-entry
mandi untuk digunakan oleh fisik cacat; sistem chiller ice rink; sistem irigasi tetes; sistem pencahayaan, yaitu modul LED
(dioda pemancar cahaya), catu daya dan kabel; sistem pengolahan air limbah modular terdiri dari pompa submersible
penggerak hidrolik opsional; sistem penyaringan air minum; sistem sprinkler untuk irigasi; sistem sprinkler untuk irigasi rumput;
sistem tumbuh hidroponik; sistem udara panas matahari untuk keperluan pemanasan; soket untuk lampu listrik; sorot; sorot
intensitas tinggi; sorot saku; spit pemanggang; spit pemanggang untuk oven; spouts bath tub; spouts dinding untuk mandi;
spouts dinding-mount untuk tenggelam; spouts dinding-mount untuk toilet; steamer rambut untuk penggunaan salon
kecantikan; steamer rambut untuk salon kecantikan; steker lampu listrik; sterilisasi; sterilisasi air; sterilisasi bukan untuk
keperluan medis; sterilisasi buku; sterilisasi listrik untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi sayuran dengan pembilas;
sterilisasi sepatu untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi susu; sterilisasi uap; sterilisasi uap untuk keperluan industri;
sterilisasi uap untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi uap untuk penggunaan laboratorium; sterilisasi uap untuk penggunaan
rumah tangga; sterilisasi uap untuk pengunaan industri; sterilisasi uap untuk tujuan medis; sterilisasi udara; sterilisasi
ultrasonik; sterilisasi ultrasonik untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi ultraviolet; sterilisasi ultraviolet untuk pengolahan air;
sterilisasi untuk botol susu; sterilisasi untuk instrumen bedah; sterilisasi untuk instrumen gigi; sterilisasi untuk keperluan
industri; sterilisasi untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi untuk penggunaan industrial; sterilisasi untuk
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penggunaan laboratorium; sterilisasi untuk peralatan medis; sterilisasi untuk sikat gigi; sterilisasi untuk tujuan medis; stills *;
stockpots listrik; sub modul pendingin untuk mesin pendingin atau sel bahan bakar; sumbat untuk bak cuci; sumbu untuk korek
api; superheaters uap untuk keperluan industri; table-top raclette panggangan, listrik; tabung air (water tubes) sebagai bagian
dari instalasi pemurnian air reverse osmosis; tabung bercahaya untuk penerangan; tabung debit, listrik, untuk penerangan;
tabung lampu neon; tabung pencahayaan; tajines, listrik; tanaman desalinasi air; tanaman pembuangan limbah; tangki air
bertekanan; tangki air panas; tangki air tekanan; tangki air toilet; tangki pembilasan; tangki pemurnian air; tangki pengolahan
air limbah; tangki penyimpanan air untuk pengolahan; tank ekspansi untuk instalasi pemanas sentral; tank pengolahan air
limbah untuk keperluan industri; tank pengolahan air limbah untuk keperluan rumah tangga; tank toilet; tanur listrik untuk
keperluan industri; tealights LED; teko kopi listrik yang menggabungkan perkolator; tempa, portable; tempat cuci piring; tempat
cuci tangan [bagian dari instalasi sanitasi]; tempat tudung lampu; tenda mandi; tenda mandi untuk berkemah; termo-pot, listrik;
toaster roti; toaster roti listrik; toaster roti listrik untuk keperluan rumah tangga; toilet; toilet diadaptasi untuk digunakan oleh
fisik cacat; toilet hemat air; toilet kompos; toilet portable; toilet untuk hewan kecil; toilet, portable; tongkat cahaya
chemiluminescent; trek pencahayaan; trek pencahayaan [aparat pencahayaan]; tudung ventilasi untuk kompor; tudung
ventilasi untuk laboratorium; tumbuk membuat mesin kue beras, listrik, untuk keperluan rumah tangga; tumpukan flare untuk
digunakan dalam industri minyak; tungku; tungku dan perapian; tungku difusi untuk keperluan industri; tungku industri; tungku
peleburan; tungku pemanasan; tungku pembakaran kayu; tungku refraktori; tungku surya; tungku terbuka tungku; tungku untuk
logam mencair; tungku untuk memulihkan logam bekas; tungku, selain untuk penggunaan laboratorium; tutup pembuangan;
tutup radiator; uap aparat wajah [sauna]; uap merkuri lampu; udara filter untuk unit AC; ultraviolet halogen logam uap lampu;
unit AC; unit AC jendela-mount; unit AC perumahan; unit air pelunakan; unit bathtub integral dengan lantai kamar mandi dan
wastafel; unit desalinasi; unit didinginkan untuk meracik minuman; unit humidifier sebagai bagian dari kendaraan; unit lampu
track listrik; unit pelunakan air listrik untuk keperluan rumah tangga; unit pembersih udara; unit pemurni udara; unit pemurni
udara untuk keperluan industri; unit pemurni udara untuk keperluan rumah tangga; unit pemurni udara untuk penggunaan
komersial; unit pemurni udara untuk penggunaan rumah tangga; unit pemurnian air; unit pemurnian air limbah; unit pemurnian
air osmosis terbalik; unit pemurnian air untuk memproduksi air minum; unit penanganan udara; unit pendingin air; unit
pendingin untuk mendinginkan kursi penumpang kendaraan bagian belakang; unit pengeluaran makanan dan minuman yang
dikontrol suhu, selain mesin penjual otomatis; unit penghilang bau ruang listrik; unit pengolahan air; unit pengolahan air untuk
mengaerasi dan sirkulasi air; unit penyaringan air; unit penyaringan air terbalik osmosis; unit penyulingan air; unit polimerisasi
dipanaskan untuk senyawa restorasi gigi; unit toilet stool dengan semprotan air pencuci; urinal portabel untuk kegiatan di luar
ruangan [instalasi sanitasi]; urinal sebagai perlengkapan sanitasi; ventilasi [AC] instalasi dan peralatan; ventilasi [AC] instalasi
untuk bangunan; ventilasi [AC] instalasi untuk kendaraan; ventilasi [AC] instalasi untuk laboratorium; ventilasi penggemar
untuk digunakan dalam kendaraan; ventilator turbin [aparat ventilasi]; ventilator untuk digunakan dalam industri bahan kimia,
minyak, gas dan pembangkit tenaga listrik; wadah pendingin dan wadah pembeku; walk-in freezer; wastafel dapur untuk
penggunaan komersial; wastafel kamar mandi; wastafel untuk digunakan mencuci tangan di ruang bedah; window aparat AC;
alat pembersih untuk keran air; alat pengering air yang dapat mengeringkan sendiri [self-draining] merupakan bagian dari
instalasi penyediaan air; alat sterilisasi air; bak cuci untuk dapur, cucian dan kamar mandi; keran air; ketel air dan pendingin
air===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071181
: 15/09/2022 12:41:24
:
: GALIH PERMADANI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DSN SEGUNUNG RT01/RW01 DS JOMBOK KEC KESAMBEN, Kabupaten
Jombang, Jawa Timur, 61484
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: B + Logo
: 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; 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); 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; sandal; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal selop===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2022071182
: 15/09/2022 12:42:33
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: Kasmito Tina

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Melawan 26/4, Kel. Mangga Dua Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MHRJ - Maharaja
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Terdiri dari warna biru ungu dengan tulisan dan garis hitam
: 18
: ===Benang Jahit Kulit; Dompet rajut; Dompet tiket; Koper bagasi dengan roda; Label untuk koper; Pegangan untuk dompet
wanita; Pegangan untuk tas; Ransel; Tali bahu untuk dompet wanita; Tali untuk dompet wanita; Tali untuk tas; Tas berbahan
kain batik; Tas berbahan kain lurik; 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 dijepit yang berbahan kaku; Tas kecil untuk penyimpanan surat dan dokumen;
Tempat kemeja; bagasi; dompet; dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet genggam kecil
[tas]; dompet jala rantai; dompet katalog; dompet kecil [tas tangan]; dompet koin kecil; dompet kulit; dompet kunci; dompet
saku; dompet travel [tas]; dompet uang yang terpasang di pergelangan tangan; kantong (tas) anti air; kantong kunci; kantong
untuk menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya; koper; koper [bagasi]; koper bagasi tanpa roda; koper
berpergian; koper dan tas jinjing; koper dokumen; koper kecil; koper kulit; koper troli; kulit; kulit untuk sepatu; label bagasi;
label kulit; payung; payung dan payung matahari; payung matahari; ransel; ransel [tas sekolah Jepang]; ransel hiking; ransel
kecil; ransel sekolah; spring casing dari kulit; tag bagasi [leatherware]; tag tas golf dari kulit; tali bahu; tali kulit; tali kulit
serbaguna; tali pengikat; tali untuk bagasi; tali untuk dompet [tas]; tali untuk dompet koin; tas bahu untuk digunakan oleh anakanak; tas belanja; tas belanja beroda; tas belanja dengan roda terpasang; tas belanja kulit; tas belanja pakai ulang; tas
beroda; tas berpergian; tas buku; tas buku sekolah; tas crossbody; tas dan dompet kulit; tas garmen untuk perjalanan; tas
hiking; tas jala rantai; tas jinjing belanjaan; tas jinjing serba guna; tas kantor; tas kecil (tas) anti air; tas kecil penyimpan surat
dan dokumen; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas kulit, koper, dan dompet; tas kunci; tas kurir; tas make-up; tas olahraga; tas
perjalanan; tas pinggang; tas pundak; tas rajut; tas rajutan; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas serut; tas surat; tas suvenir; tas
tangan; tas tangan untuk wanita; tas wanita; tas yang dilengkapi roda; tas-tas kantor; tempat kartu bisnis (dompet); tempat
kartu nama; tempat label bagasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071183
: 15/09/2022 12:44:01
:
: MURNI MAULANA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KRAKATAU NO. 27, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NAJIB'S DAPOER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hijau
: 30
: ===Rempeyek; kerupuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022071184
: 15/09/2022 12:47:23
:
: MARCO PHILLIP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TMN KB Jeruk Blok G3/4, Srengseng, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: SRD dan Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 7
: ===Kipas untuk motor dan mesin; Mesin Cuci; Mesin cuci piring untuk keperluan industri; Mesin cuci untuk peralatan bedah,
medis dan laboratorium; Mesin cuci yang dioperasikan dengan koin; Mesin dan motor, selain untuk kendaraan darat; buah
mesin cuci; filter untuk motor dan mesin; industri mesin cuci laundry; kipas pendingin untuk mesin; kipas untuk motor dan
mesin; kondensor berpendingin udara; kondensor uap [bagian-bagian mesin]; kondensor udara; kondensor untuk pendingin
untuk pendingin udara; mesin cuci [laundry]; mesin cuci ac (ac washer); mesin cuci botol; mesin cuci karpet; mesin cuci
kendaraan; mesin cuci laundry untuk keperluan rumah tangga; mesin cuci listrik; mesin cuci listrik untuk keperluan industri;
mesin cuci listrik untuk keperluan rumah tangga; mesin cuci mobil; mesin cuci otomatis untuk peralatan bedah, medis dan
laboratorium; mesin cuci pakaian; mesin cuci piring untuk digunakan pada bak cuci; mesin cuci sayur [mesin]; mesin cuci
tekanan tinggi; mesin cuci tekstil; mesin cuci tekstil untuk keperluan industri; mesin cuci untuk rantai; mesin tekanan cuci;
mesin untuk cuci periuk; multi-tujuan mesin cuci tekanan tinggi; pengering kombinasi mesin cuci; radiator (pendingin) untuk
motor dan mesin; rumah kipas pendingin untuk mesin mobil; saringan untuk motor dan mesin; tali kipas untuk motor dan
mesin; unit kipas angin listrik untuk pembersih vakum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071186
: 15/09/2022 12:59:33
:
: ROBI ABDUL MAJID

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. SUKAMULYA , RT/RW : 016/004 , KEL. CIBEBER , KEC. MANONJAYA ,,
Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, 46197
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM , PUTIH
: 16
: ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; alat kertas tulis; alat tulis kertas; alat-alat untuk menulis;
bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari karton; banner; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan;
kantong dari kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kemasan; kemasan kardus; kertas-kertas kemasan;
souvenir untuk program acara; stiker; stiker [alat tulis]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022071189
: 15/09/2022 13:07:01
:
: JULIANTO

540 Etiket

: JL. KAPUK RAYA BLOK A-9 RT. 002/RW. 003 KEL. KAPUK MUARA, KEC.
PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, 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
: NETVAS + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hitam dan Putih
: 38
: ===jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan penyewaan WiFi portabel; jasa informasi, konsultasi dan
saran yang berkaitan dengan penyewaan perangkat wifi, perangkat wifi saku dan modem nirkabel; layanan penyedia akses
internet; layanan penyedia layanan internet [ISP]; menyediakan akses Internet jarak jauh; menyediakan akses ke informasi di
Internet dan jaringan komunikasi
lainnya; menyediakan akses pengguna ke informasi di Internet; penyewaan WiFi portabel; penyewaan alat dan instalasi
telekomunikasi; penyewaan perangkat wifi, perangkat wifi saku dan modem nirkabel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022071190
: 15/09/2022 13:10:13
:
: Hilda Salim

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Pisangan Lama 1 No 5 Rt 004 Rw 005, Kel. Pisangan Timur, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13230
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Redha Kitchen
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam, Putih
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022071191
: 15/09/2022 13:11:52
:
: SITI GRACIELA AYU DAMAYANTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cipinang Jaya GG/39 RT/RW. 002/008, Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec.
Jatinegara
, Kota Administrasi Jakarta Timur, 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
: Sei Sapi Wahab
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, COKELAT DAN PUTIH
: 43
: ===Bar; 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 sehat;
Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa bar;
Jasa kedai kopi; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; 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 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; Restoran;
Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan
restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; 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; Kafe kopi; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafekafe; Kafetaria; Kantin; Katering makanan dan minuman; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai
kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai ramen; 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 teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar minuman anggur; 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 makan; Layanan menjemput makanan; Layanan
pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Layanan
perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan perjamuan; Layanan reservasi untuk memesan
makanan; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran dibawa pulang; Layanan restoran yang
diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan;
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; Menyediakan makanan dan minuman untuk
para tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja restoran secara online; Pengetean (Tempat Penyediaan Kudapan);
Penyediaan katering; Penyediaan makanan dan minuman; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar;
Pondok penyediaan makanan sate; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); 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; Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat
dibawa pulang; 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; bar dan layanan katering; cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi
makanan; delicatessens [restoran]; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan
bar; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa angkut makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan

740
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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 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 pemesanan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa
kafe; jasa katering; jasa katering bisnis; 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 dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa
kontrak untuk katering; jasa memasak makanan; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan makanan dan
minuman untuk acara; jasa penyediaan minuman dengan boba; jasa penyiapan makanan dan minuman; 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; kafe; kafe bermain anak-anak;
kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran 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 untuk penyediaan makanan dan minuman; katering yang menyediakan makanan
dan minuman; kedai ayam goreng; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh; keramahtamahan perusahaan dalam sifat
menyediakan makanan dan minuman; layanan agen untuk pemesanan restoran; 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 bawa pulang makanan dan minuman; layanan bistro; layanan cafe keliling
untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel,
restoran, kafe dan bar; layanan informasi bar; 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 pusat konferensi; layanan katering untuk
rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk rumah sakit; layanan katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan bar
makanan ringan; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kios makanan menjadi layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan; layanan kopi dan
bar teh; layanan kopi dan jus bar; 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
pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan
persiapan makanan; layanan rantai restoran; layanan rantai rumah kopi; layanan reservasi dan pemesanan untuk 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 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 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 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
persiapan makanan dan minuman; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; layanan yang
menyediakan minuman teh; melayani makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol; melayani teh, kopi, coklat,
minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; memasok makanan untuk konsumsi segera; memberikan informasi dalam
sifat resep untuk minuman; memberikan informasi tentang layanan bar; memberikan informasi tentang layanan restoran yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan
restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; mengambil layanan makanan cepat saji; 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 layanan bar; 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 tua, yaitu,
menyediakan makanan dan minuman; menyediakan layanan restoran; 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 anakanak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; 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 minuman untuk tamu; menyediakan makanan
dan minuman, dan akomodasi sementara; menyediakan makanan dan penginapan di resor kesehatan yang berspesialisasi
dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi
sementara untuk para tamu; menyediakan saran dan layanan informasi on-line terkait dengan anggur dan pasangan
makanan; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pemesanan jasa katering; pemesanan reservasi hotel dan
restoran untuk pihak lain; pengaturan untuk penyediaan makanan; pengukiran makanan; penyajian makanan dan minuman;
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 tentang penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang berhubungan
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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 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 meja dapur
untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan mesin pengeluaran minuman; penyewaan peralatan
layanan makanan; penyewaan unit untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain mesin penjual otomatis; 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 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; pusat
makanan/jajan; 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; rumah makan; salad bar [layanan restoran]; sediaan-sediaan makanan dan minuman; tempat
makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); tempat pizza; warung makan tradisional===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Group 4, No.3 Shangxi Village, Shangxi Town, Yiwu City, Zhejiang Province
: Farida Mardiati S.H.
: FJ & Partners Intellectual Property Boutique, Djautama Building Lantai 5 Jl. Teuku
Cik Ditiro I No. 6, Menteng Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ANLUSI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 8
: ===Alat cukur listrik; Jepitan untuk pengeriting rambut; Pengeriting rambut; Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku,
listrik; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan; Pisau cukur, listrik atau non-listrik; alat tangan untuk keriting rambut; alat
untuk menghilangkan bulu, listrik dan non-listrik; gunting rambut untuk penggunaan pribadi, listrik dan non-listrik; silet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071193
: 15/09/2022 13:12:27
:
: LASPARI H.

Alamat Pemohon

:

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022071192
: 15/09/2022 13:11:57
:
: Minghua Chen

540 Etiket

540 Etiket

JL IKAN GURAMI 1 NO. 17 RT. 003/RW. 006 KEL. TUNJUNGSEKAR, KEC.
LOWOKWARU, Kota Malang, Jawa Timur
: 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
: SISWAN SAKA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 28
: ===kok; kok badminton; peralatan bulutangkis, yaitu, kok dan peralatan bermain permainan bulutangkis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071194
: 15/09/2022 13:12:43
:
: Putu jaya abadi

Alamat Pemohon

: Kebonsari residence kav no 02 kebonsari, sumbersari, jln letjen sutoyo, Jember,

540 Etiket
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Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68122
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOBAT RINDU + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Orange, Putih
: 30
: ===Kopi Bubuk dalam kantong tetes; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh;
dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; kantong kopi, terisi; kopi; kopi giling; kopi yang belum dipanggang; kopi, teh, kakao, gula,
beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan campuran susu; minuman-minuman
berbahan dasar kopi;===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071195
: 15/09/2022 13:12:54
:
: LISA WONGSOSUHENDRO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mega Kebon Jeruk C6/6-8, RT.0007 RW.009, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HYDRO HYDROGEN WATER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru
: 32
: ===Minuman yang tidak mengandung alkohol; air mineral; air minum; air soda===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071196
: 15/09/2022 13:13:16
:
: FEBRIANI DWI KUSUMANINGTYAS

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PANGRANGO NO. 509, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIEBY COOKING
: Masakan Bieby

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Coklat, Biru, Ungu, Biru Toska, Putih
: 29
: ===makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; produk ikan olahan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071197
: 15/09/2022 13:14:39
:
: PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Japati No 1 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40133
: - Rani Siesaria S.H.,
: Jalan Dago Pakar Mawar II No. 2A Graha Kusuma Resor Dago Pakar

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tamaska Loket + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

740

566

540 Etiket

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

: Soft Dark Blue : #465374ff; Merah : #EE3124
: 9
: ===program komputer, dapat diunduh===
: DID2022071198
: 15/09/2022 13:17:47
:
: Azhardi, Mutiara Sari

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Mutiara Pasalakan Blok A 7 RT 003 RW 001 Kelurahan Pasalakan
Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Jawa Barat, Kabupaten Cirebon, Jawa
Barat, 45611
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SALADKU CHERIBON
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Kuning, Putih, Merah, JIngga, Ungu, Hitam, Merah Muda
: 29
: ===Salad sayuran; salad buah; salad buah dan sayuran; salad caesar; salad kacang-kacangan; salad kentang; salad sayuran;
salad sayuran precut; sayuran precut untuk salad; sediaan salad (sayuran)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Group 4, No.3 Shangxi Village, Shangxi Town, Yiwu City, Zhejiang Province
: Farida Mardiati S.H.
: FJ & Partners Intellectual Property Boutique, Djautama Building Lantai 5 Jl. Teuku
Cik Ditiro I No. 6, Menteng Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ANLUSI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 11
: ===Penguap kain; aparat dan mesin pemurni udara; aparat fumigasi, bukan untuk tujuan medis; footwarmers, listrik atau nonlistrik; kipas listrik untuk penggunaan pribadi; lampu; lampu curling; pemanas untuk setrika pemanasan; pengering rambut; uap
aparat wajah [sauna]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071199
: 15/09/2022 13:19:44
:
: Minghua Chen

: JID2022071200
: 15/09/2022 13:21:54
:
: PT TEKNOLOGI DISTRIBUSI SELULER

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Kirana Two Lt. 10-A, Jl. Boulevard Raya No. 88, Pegangsaan Dua, Kelapa
Gading
, 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
: KIOS OFFICIAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 35
: ===Administrasi Perdagangan; Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan

740

kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan manajemen usaha; Administrasi kantor; Administrasi komersial;
Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema voucher hadiah; Administrasi program
penghargaan insentif melalui penerbitan dan pemrosesan poin loyalitas dan penghargaan untuk pembelian barang atau jasa
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perusahaan; Administrasi skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu
hadiah dan kartu diskon; Administrasi urusan bisnis waralaba; Administrasi yang berkaitan dengan pemasaran; Agen
penjualan; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi dan distribusi periklanan, promosi, publisitas dan pemasaran;
Distribusi dan penyebaran materi pemasaran; Distribusi materi periklanan; Distribusi selebaran periklanan; Iklan dan promosi
kosmetik; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Informasi atau pertanyaan mengenai bisnis dan
pemasaran; Jasa administrasi bisnis dan pengelolaan akun; Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis sehubungan
dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; 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 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
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 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
ekspor - impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa grosir; Jasa grosir di bidang
kosmetik; Jasa klerikal (administrasi) untuk mengambil pesanan penjualan; 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 pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa manajemen waralaba; Jasa marketing dan periklanan
yang diberikan melalui database komputer online; Jasa pemasaran internet; Jasa pemesan dan penjualan barang secara
online; 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 penjualan barang secara
retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa perdagangan ekspor-impor; 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, saluransaluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa periklanan online; Jasa periklanan yang disediakan melalui internet;
Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa promosi penjualan untuk
orang lain; 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 sales dan promosi untuk pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa toko;
Jasa toko retail yang menjual kosmetik; 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 pameran dan
pameran dagang; Kampanye pemasaran; Layanan administrasi mengenai bisnis yang menggunakan basis data di Internet;
Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan kosmetik; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu
kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; 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 informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
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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 konsultasi pemasaran bisnis, yaitu, melacak dan 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 pemasaran bisnis; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi;
Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau periklanan]; 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 promosi dan publisitas; Layanan ritel
untuk parfum dan wewangian; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi;
Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; 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; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik,
minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang
sudah dibasahi; Layanan untuk mengatur dan melakukan pameran dagang dan pameran; Layanan yang berkaitan dengan
kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Manajemen Usaha; Manajemen bisnis
dan layanan administrasi yang mendukung pemanfaatan jaringan komputer global; Manajemen spanduk iklan yang berafiliasi
dengan pemasaran; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Manajemen yang berkaitan dengan bisnis periklanan;
Melaksanakan program loyalitas pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan;
Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Mempersiapkan barang periklanan; Mempersiapkan layanan
pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan pameran dagang untuk perusahaan industri dan
komersial; Mempersiapkan rencana pemasaran; 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-barang dan jasa-jasa 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,
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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;
Mengatur dan mengelola promosi pemasaran untuk orang lain; 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, mengatur dan menyelenggarakan pameran dagang
dan eksibisi; Menyediakan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; Menyediakan peringkat pengguna untuk keperluan
perdagangan atau periklanan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang
lain; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan
periklanan; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan bisnis;
Pemasaran digital; Pemasaran melalui media elektronik; Pemasaran, riset pasar, dan analisis pasar melalui situs web internet;
Pembuatan materi periklanan; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa; Pengadaan,
manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa
online dan melalui pengiriman); Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengembangan konsep periklanan;
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 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 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 platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan;
Penyediaan ruang iklan di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa; Perdagangan besar kosmetik; Perencanaan dan
pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Perencanaan strategi pemasaran;
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
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; Produksi keperluan periklanan visual; Produksi
rekaman video untuk tujuan periklanan; Promosi [periklanan] bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan
komunikasi; Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; 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 bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan;
Toko yang menjual kosmetik; administrasi bisnis; fungsi kantor; 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 periklanan; manajemen bisnis; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk
penjual dan pembeli barang dan jasa; administrasi dan penyelenggaraan bisnis pusat perbelanjaan di situs web; administrasi
dan penyelenggaraan pusat perbelanjaan; administrasi franchise (waralaba); administrasi iklan; administrasi loyalitas
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pelanggan dan skema insentif; 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 insentif
promosi penjualan; administrasi program loyalitas konsumen; administrasi program loyalitas pelanggan; administrasi program
loyalti konsumen yang menyediakan konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi skema insentif
penjualan dan promosi; administrasi skema loyalitas dan insentif; administrasi urusan bisnis; administrasi urusan bisnis
waralaba; administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; 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; analisis data pemasaran; analisis pemasaran; bantuan bisnis terkait dengan pendirian
waralaba; bantuan bisnis, manajemen dan layanan administrasi; bisnis pemasaran; desain materi iklan, pemasaran, dan
publisitas; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; distribusi
produk untuk tujuan periklanan; distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan periklanan; distribusi prospektus untuk
keperluan periklanan; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel
untuk keperluan periklanan; hubungan masyarakat yang berkaitan dengan kecantikan; iklan dan layanan pemasaran interaktif;
iklan dan pemasaran kooperatif; iklan dan pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan dan
promosi perusahaan; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; iklan, pemasaran
dan konsultasi konsultasi, layanan konsultasi dan bantuan; iklan, promosi, dan layanan keagenan; jasa administrasi kantor;
jasa agen pemasaran; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan
komersial; jasa analisis periklanan; jasa bisnis dan periklanan; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir, untuk promosi
pemasaran); jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa iklan dan promosi; jasa
informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; jasa katalog pemesanan melalui
pos dalam kaitannya dengan kosmetik; jasa klub pelanggan dan jasa loyalitas pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi
dan/atau periklanan; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis,
manajemen bisnis dan pemasaran; jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa organisasi
dan manajemen program promosi insentif dan penjualan; jasa pemasaran; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan
eceran secara online; jasa penjualan dan publisitas; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui
internet; jasa perantara komersial untuk kosmetik; 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 email; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan
untuk promosi e-commerce; jasa periklanan video; 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 promosi dan pemasaran secara online; jasa retail pemesanan melalui pos
yang terkait dengan kosmetik; 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 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 ritel; 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 strategi pemasaran melalui media
sosial; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; 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 grosir 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 organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan
untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasa-jasa pemasaran melalui mesin penelusuran; 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:

Halaman 343 dari 696

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 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; 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 konsultasi di bidang periklanan dan pemasaran; kegiatan pemasaran dan promosi yang
berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; kompilasi dan pembayaran poin dengan hak istimewa untuk
mempromosikan barang dan jasa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; konsultasi bisnis dan layanan
manajemen mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran;
konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis pemasaran; konsultasi
mengenai strategi komunikasi periklanan; konsultasi pemasaran bisnis; konsultasi pemasaran langsung; konsultasi periklanan
dan pemasaran; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan administrasi dan
manajemen bisnis; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan bisnis pemasaran multi-level, yaitu
layanan jaringan bisnis; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan
mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan
dengan alat kecantikan untuk manusia; layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan
pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, pemasaran dan
publisitas; layanan informasi yang berkaitan dengan periklanan; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi
bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan
promosi; layanan konsultasi di bidang pemasaran; layanan konsultasi di bidang pemasaran Internet; layanan konsultasi di
bidang pemasaran afiliasi; layanan konsultasi pemasaran; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan periklanan, publisitas dan pemasaran; 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 mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; layanan manajemen bisnis
yang berkaitan dengan waralaba; layanan manajemen pameran dagang; 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 pemesanan
eceran melalui pos untuk kosmetik; layanan penelitian yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; layanan
perencanaan periklanan; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan manajemen
penjualan; layanan periklanan yang berkaitan dengan komersialisasi produk-produk baru; layanan periklanan yang berkaitan
dengan kosmetik; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kosmetik,
perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; 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 diskon; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel on-line yang berkaitan
dengan kosmetik; layanan ritel online; layanan ritel untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel yaitu administrasi hadiah
diskon dan program loyalitas untuk memungkinkan peserta memperoleh hadiah diskon dan poin yang digunakan untuk
pembelian berbagai barang konsumsi; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk manusia; layanan strategi
komunikasi periklanan; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online yang
menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan toko grosir;
layanan toko ritel menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan
untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; layanan
toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko
ritel untuk sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; layanan toko ritel untuk tisu pembersih pra-dibasahi; layanan waralaba
dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan
pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba; manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen bisnis
dan pemasaran merek untuk bisnis dan individu; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; 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
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penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi proyek
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 usaha, yaitu,
majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; melakukan pameran dagang; melakukan
penelitian dan studi pemasaran; melakukan studi pemasaran; melakukan studi pemasaran dan analisis pasar; melakukan,
mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; membantu sektor
industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; memberikan informasi bisnis dan
pemasaran; memberikan informasi di bidang pemasaran; memberikan informasi pemasaran bisnis; memberikan informasi
pemasaran melalui situs web; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan
informasi tentang produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan kode diskon
loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan
saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara
menyalurkan iklan video di internet; mempromosikan dan melakukan pameran dagang; 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 pemasaran; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan acara
promosi dan pemasaran; 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 pameran dagang; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk tujuan komersial, promosi
atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan pariwisata;
mengatur pameran dagang; 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 bantuan
pemasaran terkait dengan waralaba; menyediakan informasi gigi di bidang e-commerce; menyediakan informasi tentang agen
periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi termasuk online mengenai
periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai administrasi, -mengenai kegunaan kantor; menyediakan layanan
konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk
bisnis industri dan komersial; menyediakan peringkat pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; menyelenggarakan
pameran dagang virtual secara online; 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; organisasi acara periklanan; organisasi acara, pameran, pameran dan
pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; 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 pameran
dagang untuk tujuan komersial atau iklan; pameran dagang; pelaksana studi pemasaran; pelaksanaan, pengaturan, dan
pengelolaan pameran dagang yang terkait dengan kosmetik; pemasaran; pemasaran acara; pemasaran afiliasi; pemasaran
basis data; pemasaran internet; pemasaran kata-kata melalui mulut; pemasaran langsung; pemasaran layanan ritel pihak lain
melalui situs jaringan online; pemasaran media sosial; pemasaran online; pemasaran produk; pemasaran promosi; pemasaran
toko; pemasaran yang ditargetkan; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar; pemasaran, studi pasar dan analisis pasar;
pemberian informasi mengenai administrasi bisnis; pemberian informasi mengenai jasa intermediasi yang berkaitan dengan
periklanan; pemberian informasi mengenai jasa keagenan yang berkaitan dengan periklanan; pemberian informasi mengenai
jasa konsultasi di bidang periklanan; pemberian informasi mengenai penelitian dan analisis efektivitas periklanan; penelitian
dan analisis efektivitas periklanan; penelitian pemasaran; penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian
dan analisis preferensi konsumen; penelitian periklanan; pengaturan pameran dagang kosmetik; 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); pengelolaan periklanan; pengembangan konsep periklanan dan pemasaran;
pengembangan strategi dan konsep pemasaran; pengindeksan web untuk tujuan periklanan; pengkajian pemasaran;
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; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan ritel dan grosir kosmetik;
penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan periklanan,
pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk digunakan sebagai laman web pada internet;
penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi pemasaran; penyediaan bantuan bisnis untuk
pengoperasian waralaba; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan
informasi penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan
informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan penasehatan bisnis yang
terkait dengan kosmetik; 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 laporan pemasaran; penyelenggaraan analisis bisnis survei riset
pemasaran; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan; penyelenggaraan pameran dan
pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan;
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 periklanan; perencanaan strategi pemasaran; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruangruang dan waktu periklanan dan media; perencanaan, pengembangan dan implementasi strategi pemasaran; periklanan;
periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; periklanan dan pemasaran; periklanan melalui jaringan telepon seluler;
periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan
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pemasaran langsung; periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran, riset pasar; persiapan dan presentasi tampilan audio
visual untuk tujuan periklanan; persiapan laporan pemasaran; persiapan survei pemasaran; promosi penjualan; promosi
penjualan (untuk orang lain); promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran;
promosi penjualan yang berhubungan dengan kecantikan; promosi periklanan (sponsor); promosi, iklan, dan pemasaran situs
web online; proses administrasi pesanan; proses administrasi pesanan pembelian; proses administrasi pesanan pembelian
yang dilakukan melalui telepon atau komputer; proses administrasi pesanan pembelian yang terkomputerisasi; publikasi
barang cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi elektronik dari barang cetakan untuk keperluan
periklanan; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; publisitas dan layanan pemasaran; riset atau analisis pemasaran;
riset bisnis dan pemasaran; riset dan analisis pemasaran; riset dan penelitian pemasaran; riset pasar untuk periklanan; riset
pasar untuk tujuan periklanan; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan; 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 dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba; sponsor
promosi pameran dagang; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran; strategi pemasaran interaktif; strategi pemasaran
konten; studi bisnis dan pemasaran; studi pasar untuk tujuan periklanan; studi pemasaran; toko; toko grosir; toko online; tokotoko===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071201
: 15/09/2022 13:23:27
:
: RAHAYU SRI SUDARTI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TJILIK RIWUT KM. 10,5, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Abidzar Kuliner
: Masakan Abidzar

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, Gold, Kuning, Hitam, Putih
: 30
: ===sambal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071202
: 15/09/2022 13:24:29
:
: AMINUDDIN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Green Garden Blok X-1 / 36-37, RT.014, RW.003, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Tiga Dimensi
: M2000
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, oren, merah
: 1
: ===Lem epoksi / lem besi; lem untuk keperluan industri; perekat untuk keperluan industri; perekat untuk lantai, langit-langit
dan ubin dinding; perekat untuk ubin langit-langit; perekat untuk ubin lantai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek

: DID2022071203
: 15/09/2022 13:25:04
:
: PT. MENTARI TUNGGAL RAYA

540 Etiket

: JL. KAPUK MUARA, KOMPLEK DUTA HARAPAN INDAH, BLOK P NO. 48, LANTAI
1, RT.07 RW02,
KEL. KAPUK MUARA, KEC. PENJARINGAN, JAKARTA
UTARA., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Desrayani Saragih S.H.
: Jl. Griya Telaga Permai Blok F4 No 21 Rt 006 Rw 019, Cilangkap, Tapos, Kota
Depok.

: Merek Kata dan Lukisan
: ROSCHEL dan Lukisan
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 7
: ===Mixer listrik untuk mencampur makanan; Pencacah daging (mesin); Penggiling daging [mesin]; blender makanan, listrik;
blender, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mixer genggam listrik untuk keperluan rumah tangga; mixer, listrik, untuk
keperluan rumah tangga; penggiling daging, listrik; penggiling daging, listrik, untuk keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022071204
: 15/09/2022 13:25:35
:
: KEVIN SALOMO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. GUNUNG DAVOS NO. 28 TAMAN BROMO BENCONGAN INDAH, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15811
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOYS FANATIC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH DAN PUTIH
: 35
: ===Toko mainan anak-anak; jasa grosir untuk mainan; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan
peralatannya; jasa ritel online terkait mainan; layanan ritel untuk mainan; layanan ritel yang berkaitan dengan mainan; layanan
toko grosir menampilkan mainan; layanan toko grosir online yang menampilkan mainan; layanan toko grosir yang
menampilkan permainan; layanan toko ritel menampilkan mainan; layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko
ritel untuk mainan (alat permainan)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071205
: 15/09/2022 13:28:43
:
: CV. Tunas Subur

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cendrawasih RT. 02, RW. 01, Kel. Tengguli, Kec. Tanjung, Kabupaten Brebes,
Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: UNKA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071206
: 15/09/2022 13:28:49
:
: LISA WONGSOSUHENDRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mega Kebon Jeruk C6/6-8, RT.0007 RW.009, Kel. Joglo, Kec. Kembangan , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUISO HYDROGEN WATER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru
: 32
: ===Minuman yang tidak mengandung alkohol; air mineral; air minum; air soda===

740

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071207
: 15/09/2022 13:30:51
:
: NORIKO YUNANTO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. JANAH JARI NO. 29, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TABE INDONESIA
: Salam Indonesia

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===kaos; pakaian jadi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071208
: 15/09/2022 13:32:11
:
: PT Mitra Sehat Indonesia

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Pergudangan Indo Warehouse Blok B No.11, Jl. Raya Kaliabang No.22,
RT.003 RW.020, Kel. Harapan jaya Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.,
Kota Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bocil
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru Muda, Biru Tua, Krem, Coklat, Kuning, Merah, Orange, Hijau
: 41, 28
: ===Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam permainan, pameran,
klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Layanan hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan
maskot berkostum atau tim tari di pertandingan dan eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara
lainnya yang berhubungan dengan bola basket, acara khusus dan pesta; mengatur kursus pelatihan; mengatur lokakarya dan
seminar; mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur seminar
pelatihan===
===Boneka maskot; mainan untuk anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071209
: 15/09/2022 13:33:26
:
: KASMITO TINA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Melawan 26/24 RT 007/007 Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MHRJ-MAHARAJA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ungu, biru, serta tulisan hitam
: 25
: ===Gaun malam; Pakaian Pria; 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

740

Halaman 348 dari 696

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 telinga [pakaian]; Syal untuk menutup kepala; alas kaki; alas kaki untuk anak-anak;
alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi;
bagian atas sepatu; baju rajut; band leher [bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; blazer; blazer [pakaian bisnis];
blazers; celana kasual; celemek; celemek [pakaian]; dasi; daster; jaket jas; jas; jas hujan; jas pria; jubah bulu; kaus; kaus kaki
baju pria; kaus kaki pria; kemeja; kemeja berkerah; kemeja kulit; kerudung; kerudung [pakaian]; maillots [kaus kaki]; pakaian;
pakaian pas untuk pria; pakaian pria; pakaian santai; pakaian untuk pria; 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; pelindung kaki; penghangat leher; pengikat kaus kaki; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats),
bandana, topi (bonnets); rompi; sandal jepit [alas kaki]; sandal lipat; sandal pakai; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan
[pakaian]; sarung tangan rajutan; sendal; sepatu datar; sol alas kaki; syal leher [muffler]; syal yang melingkar di leher; topi
koki; topi rajut; topi rajutan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071210
: 15/09/2022 13:34:29
:
: LISA WONGSOSUHENDRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mega Kebon Jeruk C6/6-8, RT.0007 RW.009, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TULUS HYDRO HYDROGEN WATER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru
: 32
: ===Minuman yang tidak mengandung alkohol; air mineral; air minum; air soda===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071211
: 15/09/2022 13:34:37
:
: PT. MEKABOX INTERNATIONAL

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Sebani Ds. Tanjangrono, Kel. Tanjangrono, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto,
Prov. Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Komplek Kebon Jeruk Megah Jl. Raya Perjuangan No. 11 C

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, biru
: 16
:
===Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton dan/atau plastik untuk pembuatan kemasan wadah dan dus;
Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik;
Bahan kertas, karton dan plastik untuk membungkus dan mengemas; Kantong pembawa (sekali pakai) terbuat dari kertas atau
plastik; Kardus tahan air; Karton-karton khusus untuk segala jenis sepatu, sandal, sepatu olah raga, yang disisipkan di bagian
dalam; Kartu peringatan tidak diganggu dari karton; Kotak dari kardus atau kertas; Lembar karton untuk kemasan; alas kecil
ditempatkan di bawah gelas dari dari kertas; alas minuman dari kertas; alas piring dari kertas; bahan kemasan yang terbuat
dari kertas daur ulang; bentuk kertas die-cut; kantong dari karton; kantong dari kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk
kemasan; kantong kertas belanja; kantong kertas untuk popok sekali pakai; kardus pembawa makanan dan minuman;
kemasan; 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 dan karton dan barang-barang terbuat dari bahan itu,
yaitu, buku, boks, kartu, amplop, buku catatan, kalendar; kertas karton take-out untuk makanan; kertas pembungkus makanan;
kertas sarang lebah; kertas tahan air; kertas tahan panas; kertas untuk membuat tas dan karung; kertas untuk pembungkus
dan pengemasan; kertas yang sekali pakai; kertas-kertas kemasan; kotak hadiah dari karton atau kertas; kotak kertas yang
bisa dilipat; kotak kue dari karton; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus; pembungkus kedap air;

740
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pembungkus-pembungkus terbuat dari kertas; produk-produk kertas yang sekali pakai; tabung kardus; tas belanjaan dari
kertas atau plastik; tas jinjing yang terbuat dari kertas; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah dari kertas untuk
pengemasan dan pengepakan; wadah kemasan industri dari kertas dan karton; wadah makanan; wadah penyimpanan dari
kertas; wadah, terbuat dari kertas atau karton, untuk es===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022071212
: 15/09/2022 13:34:41
:
: PT. MENTARI TUNGGAL RAYA

540 Etiket

: JL. KAPUK MUARA, KOMPLEK DUTA HARAPAN INDAH, BLOK P NO. 48, LANTAI
1, RT.07 RW02,
KEL. KAPUK MUARA, KEC. PENJARINGAN, JAKARTA
UTARA., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Desrayani Saragih S.H.
: Jl. Griya Telaga Permai Blok F4 No 21 Rt 006 Rw 019, Cilangkap, Tapos, Kota
Depok.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 8
: ===Perlengkapan makan minum dari perak (pisau- pisau, garpu-garpu dan sendok-sendok); Pisau [perkakas tangan]; Setrika
datar; Setrika listrik; Sudip/Sodet (alat tangan); alat pemotong tangan dioperasikan untuk digunakan dapur; penajam pisau;
pisau *; pisau daging; pisau gunting; pisau roti; sendok *; sendok dessert; sendok garpu, garpu dan sendok; sendok meja;
setrika uap listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022071214
: 15/09/2022 13:36:05
:
: SINGGIH PURNOMO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sendang Mulyo, RT. 004, RW. 008, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari,
Surakarta, Jawa Tengah., Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57136
: Sigit Nugraha S.H.,
: Ubud Village, Kintamani C1-25, Sudimara Timur, Ciledug, Tangerang, Banten 15151

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOGO SS solo sepatu
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35
: ===Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online;
Jasa penjualan eceran secara 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 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 online sepatu bekas; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan
penjualan ritel online; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan toko grosir menampilkan sepatu; Layanan
toko grosir menampilkan sepatu kulit; Layanan toko ritel menampilkan sepatu; Layanan toko ritel menampilkan sepatu kulit;
Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang
dagangan melalui situs web secara ritel online; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web
ritel online orang lain; Ritel online; Toko sepatu; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa
promosi dan pemasaran secara online; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; 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 pemasaran online; layanan ritel online; layanan ritel untuk sepatu; layanan toko grosir dan toko
ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi
dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; menyediakan situs web (website) yang
menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain;
pemasaran media sosial; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; publisitas dan layanan
pemasaran; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet;
toko===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022071215
: 15/09/2022 13:36:53
:
: Didiet Paringkat Hutomo

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Suka Makmur No.32 RT/RW 004/001, Serua Indah, Ciputat, Tanggerang Selatan,
Kota Tangerang Selatan, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Seiway
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 43
: ===Restoran; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan;
Restoran yang menyediakan se'i; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; kafe, kafetaria dan
layanan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran; penyediaan informasi
yang berhubungan dengan pemesanan restoran; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan
antar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071216
: 15/09/2022 13:39:32
:
: AGUS PRASETYO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. HALABAN NO. 16, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Natu agri
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hijau muda, Hijau tua
: 29
: ===Buah kelapa; Daging buah kelapa; Daging kelapa yang dikeringkan; kelapa, kering===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071217
: 15/09/2022 13:39:48
:
: LISA WONGSOSUHENDRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mega Kebon Jeruk C6/6-8, RT.0007 RW.009, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TULUS SUISO HYDROGEN WATER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru
: 32
: ===Minuman yang tidak mengandung alkohol; air mineral; air minum; air soda===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071218
: 15/09/2022 13:40:43
:
: CARTINIH

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: BLOK KEDOKAN ORI RT. 14 RW.03 DESA JAYALAKSANA KECAMATAN
KEDOKAN BUNDER KABUPATEN INDRAMAYU , Kabupaten Indramayu, Jawa
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Barat, 45286
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MIMIDE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, HITAM, MERAH
: 30
: ===kue nastar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071219
: 15/09/2022 13:41:28
:
: Nanik Juliati

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kel. Pojok RT.07 RW.01 Kel. Pojok Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, 64115
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hitam, Orange, Coklat, Merah, Hijau
: 30
: ===Bumbu Gado-Gado; Bumbu pecel; sambal; sambal kacang; sambel pecel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071221
: 15/09/2022 13:42:03
:
: HASSAN NUGROHO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. P.Jayakarta 141 B-28, JAKARTA PUSAT, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta
: Halim Wibisono S.E., M.M.
: Jalan Pembangunan I/27A Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIG TOP & SIMBOL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hitam, putih.
: 8
: ===ALAT LAS MANUAL; Alat pelubang; Alat pelubang karcis; Alat pelubang paku; Alat pemotong (pisau); Alat pengebor; Alat

740

penomoran; Alat perata batu gerinda; Alat semprot udara gagang karet dan aluminium; Amplas kaki; Ani-Ani; Baja pengasah,
kikir; Bangku catok [alat tangan]; Batu asah; Batu gosok; Batu pemotong; Batu potong besi (manual); Batu potong keramik
(manual); Besi pemotong kuku binatang (alat tangan); Blencong; Bor gurdi tangan untuk tukang kayu; Bor tangan ,
dioperasikan dengan tangan; Cakar paku (alat-alat tangan); Catok F; Catok meja; Dongkrak angin yang digerakkan dengan
tangan; Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Dudukan tanggam; Gerek sedok, pahat lekuk (perkakas tangan); Gergaji ukir;
Gunting beton; Gunting kuku dan kultikula; Gunting lipat; Gunting pencukur ternak; Intan pemotong kaca [bagian alat tangan];
Jarum pengukir; Kapak; Kapak kecil; Kapak untuk mmbuat lubang; Kelewang; Kepala bor; Kikir [perkakas tangan]; Kikir batu
gosok; Klem untuk tukang kayu atau pembuat kaleng; Kotak pisau silet; Kunci Inggris; Kunci L; Kunci Ring; Kunci Y; Kunci
baut keran; Kunci inggris ulir [perkakas tangan]; Kunci kepala bor (manual); Kunci mur [alat tangan]; Kunci pas [perkakas
tangan]; Kunci pas pipa; Linggis; MATA BOR; Mata bor (bagian dari alat tangan); Mata bor kaca; Mata gergaji [bagian dari alat
tangan]; Mata pahat berbentuk persegi; Pahat Pengukir; Palu besi; Palu dari kuningan [perkakas tangan]; Palu kambing; Palu
pemahat; Palu pengeling (alat tangan); Pegangan gergaji; Pembuka kaleng, bukan listrik; Pengasah palu; Penyambung pahat;
Penyemprot ransel (non-listrik) untuk dibawa di bagian belakang; Penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk
mengeluarkan bahan pembersih; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Perkakas pengeling, dioperasikan tangan;
Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan; Pisau kater; Pisau ketam (alat tangan); Pisau kikis (alat tangan); Pisau
pemangkas tanaman; Pisau pemotong daging; Pompa udara dioperasikan dengan tangan; SENDOK SEMEN; SILET; SISIR
BESI; Sambungan untuk pegangan bor untuk tap potong ulir; Semprotan untuk penyemprotan insektisida; Setrika-setrika
listrik; Tang; Tang kuku; Tang pencapit; Tang potong; Tanggem; Tangkai batu asah; alat catok bubut; alat isi angin; alat
pemotong [alat-alat tangan]; alat pemotong plat baja; alat pengulir pipa (alat tangan); alat untuk memasukkan angin ban
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manual; alat-alat tangan dioperasikan untuk membungkuk pipa; alat-alat tangan dioperasikan untuk tukang kayu; ampelas
roda gerinda; arit; batu gerinda; bayonet; betel besi; bit pengebor terbuat dari karbid untuk membuat lubang (bagian dari
peralatan tangan); bor (peralatan tangan); bor tangan bukan listrik untuk kayu; bor tangan tidak termasuk bor listrik; bor untuk
mengukir; busur gergaji; cangkul [perkakas tangan]; chuck untuk alat-alat tangan dioperasikan; clurit untuk rumput [perkakas
tangan]; dongkrak manual; gagang pisau; garpu meja; garpu penggali [garpu sekop]; garpu pertanian [alat-alat tangan]; garpu
rumput; gergaji [perkakas tangan]; gergaji besi; gergaji kayu (alat tangan); gergaji logam-pemotongan; gergaji pit; gunting
berpegas; gunting kebun; gunting pemangkas; gunting serbaguna; gunting untuk memotong cabang pohon; gunting untuk
memotong rambut; gunting*; gunting, tangan dioperasikan; insektisida penyemprot [alat-alat tangan]; isi cutter; kapak es untuk
mendaki gunung; ketam linggis (alat tangan); klem [tangan alat]; klem tukang kayu; kotak kunci pas; kulir tukang batu; kunci
hex; kunci pas adjustable; kunci pas busi; kunci pas die [alat-alat tangan]; kunci pas filter oli; kunci pas kepala fleksibel; kunci
pas mur; kunci pas ratchet [perkakas tangan]; kunci pas sekrup; kunci pas soket [perkakas tangan]; kunci pas torsi; kunci pas
yang dapat disesuaikan dan kunci pas tetap; kunci pas, tangan dioperasikan; kunci roda; kunci tabung; kunci-kunci monyet;
mata gergaji bundar PCD (peralatan tangan); mata obeng; mengasah roda untuk pisau dan pisau; obeng mur (alat tangan);
obeng, non-listrik; pahat pemahat; pahat tanggam; palu; palu [instrumen tangan]; palu [perkakas tangan]; palu batu; palu
cakar; palu darurat; palu kayu; palu tukang batu; pemegang bor [alat-alat tangan]; pemotong baut [perkakas tangan];
pemotong foil; pemotong kaca; pemotong kawat; pemotong pipa (alat tangan); pemotong rumput, tangan-dioperasikan;
pemotong tabung (Alat tangan); pemotong ubin, tangan-dioperasikan; pemotongan tang [tang gelandang ini]; pencabut paku
[perkakas tangan]; pengamplasan blok [alat-alat tangan]; pengamplasan spons [alat-alat tangan]; penjepit tang menjadi
instrumen body piercing; penutupan cincin tang menjadi instrumen body piercing; penyemprot yang dioperasikan dengan
tangan untuk insektisida; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan pertanian; peralatan makan (garpu,
pisau dan sendok); perkakas tangan dan peralatannya, dioperasikan dengan tangan; pisau *; pisau baja; pisau berburu; pisau
buah; pisau cukur; pisau dapur; pisau gunting; pisau kater; pisau lipat; pisau meja, garpu dan sendok plastik; pisau rumah
tangga; pisau saku; pisau ukir; pisau untuk gergaji tangan; pisau untuk menguliti hewan; pisau untuk menguliti ikan; polishing
setrika [kaca alat]; pompa dioperasikan oleh tangan; pompa tangan dioperasikan untuk memompa air sumur; pukulan tang
[alat-alat tangan]; sarung pisau dari kulit; sekop [perkakas tangan]; sekop perapian; sekop salju; sendok garpu, garpu dan
sendok; setrika [alat-alat tangan non-listrik]; setrika ban; setrika pelurus rambut listrik; setrika uap listrik; soket kunci pas; tang
crimping; tang memancing; tang pengaturan; tang untuk memotong/ mengupas kabel listrik; tanggam pipa===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071222
: 15/09/2022 13:42:09
:
: PT CITRA HANNOCHS NIAGANTARA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kejaksaan No. 5D, Medan, Kota Medan, Sumatera Utara, 20112
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ARASHI PRIME
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Biru, Jingga
: 11
: ===(instalasi) filter air reverse osmosis untuk keperluan pertanian; AC panel untuk digunakan dalam walk-in pendingin; AC

540 Etiket

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

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071223
: 15/09/2022 13:43:45
:
: PT. MULTI KREASI PANGAN

540 Etiket

: Kawasan Industri dan Pergudangan Safe N Lock Blok E-1526, Jl. Veteran Lingkar
Timur Km 5.5, Desa/Kelurahan Rangkah Kidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Provinsi
Jawa Timur 61234, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Halaman 361 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Komplek Kebon Jeruk Megah Jl. Raya Perjuangan No. 11 C

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAP BURUNG KEDALI + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, kuning, biru, putih, hijau, coklat, hitam, krem
: 30
: ===Kecap asin; Kecap manis; Kremes dari tepung; Tepung kentucky; Tepung panir; sambal; saos; saos tomat; saus cabai
pedas; tepung bumbu; tepung terigu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022071224
: 15/09/2022 13:43:57
:
: Yayasan Mawar Saron Jakarta

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Kelapa Hybrida Timur, Kelapa Gading Permai, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14250
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Faith Minutes Daily
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning emas dan putih
: 41
: ===mengatur dan melakukan konser; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur kursus pelatihan;
mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur seminar pelatihan; mengatur
simposium; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan
untuk kaum muda dan orang dewasa; produksi dan distribusi program televisi; produksi program radio, televisi dan audio===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022071225
: 15/09/2022 13:44:23
:
: PT. MENTARI TUNGGAL RAYA

540 Etiket

: JL. KAPUK MUARA, KOMPLEK DUTA HARAPAN INDAH, BLOK P NO. 48, LANTAI
1, RT.07 RW02,
KEL. KAPUK MUARA, KEC. PENJARINGAN, JAKARTA
UTARA., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Desrayani Saragih S.H.
: Jl. Griya Telaga Permai Blok F4 No 21 Rt 006 Rw 019, Cilangkap, Tapos, Kota
Depok.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 11
: ===Dispenser air; Ketel listrik; Kipas angin; Oven dapur listrik; Tungku masak [oven]; alat penggoreng tanpa minyak (air
fryers); boiler air panas; ceret listrik untuk keperluan rumah tangga; ceret, listrik; dispenser air panas listrik; kipas angin listrik;
kipas angin ruangan; kompor listrik; mesin kopi; mesin kopi elektrik; mesin pembuatan roti; oven listrik; oven memasak; oven
memasak listrik; oven memasak listrik untuk penggunaan rumah tangga; oven microwave; oven pemanggang roti listrik; oven
pizza; oven roti; pemanas minuman, listrik; pembersih udara; penanak nasi listrik; penggorengan dalam, listrik; roaster kopi,
listrik; roaster listrik; toaster roti; toaster roti listrik untuk keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071226
: 15/09/2022 13:44:27
:
: Perawati

540 Etiket

: Jl. Buni Gg. Mawar RT. 009/04 Kel. Munjul Kec. Cipayung Jakarta Timur, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

Halaman 362 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Garden 09
: Kebun 09

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna dominan ungu, ada gambar buah anggur
: 32
: ===Minuman jus anggur; jus anggur; minuman jus anggur, tanpa-alkohol===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071228
: 15/09/2022 13:45:00
:
: AMINUDDIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Green Garden Blok X-1 / 36-37, RT.014, RW.003, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Tiga Dimensi
: M2000
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, oren, hitam, abu- abu
: 34
: ===Geretan; Pipa rokok bukan dari logam mulia; asbak, bukan dari logam mulia, untuk perokok; batu api untuk korek api;
buku kertas rokok; cerutu; filter rokok; korek api; korek api gas untuk perokok; kotak korek api, bukan dari logam mulia; kotak
rokok, bukan dari logam mulia; kotak tempat korek api; pemantik untuk perokok; pembersih pipa untuk pipa tembakau;
pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk inhalasi aerosol yang
mengandung nikotin (barang-barang keperluan merokok); rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional;
tabung gas cair untuk korek api perokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071229
: 15/09/2022 13:45:30
:
: Desra Prada Yudhira

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Grand Sharon Residence Blok E8, Kota Bandung, Jawa Barat, 40292
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Smart with Kinderia
: Pintar bersama Kinderia

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Jingga, Ungu, Merah Muda, Hijau, Kuning, Biru, Hitam
: 9
: ===Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik,
inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan
(wellness); Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten multimedia dan video
terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi
perangkat lunak untuk melihat teks, gambar, dan konten multimedia terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan,
fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan,
teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Rekaman audio visual yang menampilkan film dan program hiburan
yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang dewasa muda; Video dan podcast yang
dapat diunduh 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); buku audio
untuk anak, dan film-film untuk anak yang terekam pada media optik; buku-buku digital untuk aktifitas anak yang dapat
diunduh; buku-buku digital untuk pendidikan anak yang dapat diunduh; file-file audio, yaitu buku audio anak yang dapat
diunduh; perangkat lunak pendidikan untuk anak-anak; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
mengembangkan, melaksanakan, dan menjalankan perangkat lunak lain pada alat bergerak, komputer, jaringan komputer,
dan jaringan komunikasi global; permainan-permainan anak untuk komputer dan perangkat-perangkat seluler yang dapat
diunduh; program-program komputer untuk mewarnai dan menggambar yang menampilkan kegiatan pembelajaran ekspresi

740

540 Etiket

Halaman 363 dari 696

kreatif untuk anak; rekaman audio dan visual yang menampilkan musik, cerita, pertunjukkan drama, pertunjukkan non-drama,
hiburan aksi secara langsung, hiburan animasi, permainan dan kegiatan pembelajaran untuk anak-anak.; rekaman audio
musik untuk anak; rekaman video untuk anak; seri-seri buku digital anak yang dapat diunduh===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071230
: 15/09/2022 13:46:09
:
: PT. BULINDO AGRO TEKNOLOGI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 8 Office Park Building, 12th Floor Unit A & H, Jl. TB Simatupang No. 18, Kel.
Kebagusan Kec.
Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FoliarelOK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 1
: ===pupuk; pupuk anorganik; pupuk cair; pupuk hayati; pupuk organik; pupuk untuk penggunaan pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071469
: 16/09/2022 00:00:15
:
: HANRY SUSATIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN GREEN VILLE BLOK BJ NO.14, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon
Jeruk. Jakarta Barat 11510, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MOTHER'S CHOICE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU TUA, PUTIH, EMAS, MERAH
: 5
: ===Balsem untuk keperluan medis; Bubur dari buah untuk bayi; Diaper/popok bayi sekali pakai; Keripik buah untuk bayi;
Kustar untuk bayi; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Makanan ringan untuk bayi; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan
diet khusus; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus; Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat;
Minuman untuk jabang bayi; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis; Minyak Esensial
(essential oils) untuk mengobati jerawat; Minyak Telon; Minyak akar lawang; Minyak aromatik untuk keperluan kesehatan;
Minyak eucalyptus; Minyak gosok; Minyak jahe (untuk tujuan pengobatan); Minyak kanabidiol (untuk medis); Minyak kayu
putih; Minyak kelapa untuk keperluan medis; Minyak pala (untuk tujuan pengobatan); Minyak-minyak yang mengandung obat;
Obat nyamuk bayi; Pasta dan makroni untuk bayi; Pasta sayuran dan makaroni sayuran untuk bayi; Puree buah untuk bayi;
Roti kering untuk bayi; Serbet bayi; Sereal untuk bayi; Sereal untuk jabang bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi;
Susu untuk bayi dan jabang bayi; Yogurt untuk bayi; alas ganti popok, sekali pakai, untuk bayi; balsam bayi (lilin lebah)
mengandung obat; balsem analgesik; balsem yang mengandung obat; batang sereh wangi untuk digunakan sebagai pengusir
serangga; bedak bayi mengandung obat; kayu putih untuk keperluan farmasi; krim ruam popok obat; kumparan dupa serai
untuk digunakan sebagai penolak serangga; lotion penghalang untuk perlindungan dari minyak beracun dari tanaman
beracun; lotion rambut mengandung obat; lotion ruam popok obat; makanan bayi; makanan bayi dalam kaleng; makanan
untuk bayi; minuman untuk bayi; minyak angin aromaterapi; minyak bayi mengandung obat; minyak obat; minyak pijat obat;
minyak terapi untuk kesehatan; pengusir serangga dalam sifat minyak lampu; popok bayi; popok berenang yang dapat
digunakan kembali untuk bayi; popok celana bayi; sabun obat untuk bayi; salep ruam popok obat; salep untuk mengobati ruam
popok; sediaan mandi uap mentol untuk bayi; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu
formula bayi; semprotan dan stik aromaterapi yang mengandung obat untuk menghilangkan stres; sereal beras bayi; sereal
gandum bayi; shampo pertumbuhan rambut; suplemen bernutrisi bayi; suplemen makanan untuk bayi; 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 formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula yang disimulasikan dalam bentuk cair dan
bubuk untuk bayi; tempelan pengusir nyamuk untuk bayi; tepung lakteal untuk bayi; vitamin untuk bayi; zat diet untuk
penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: JID2022071470
: 16/09/2022 00:02:42
:
: JUNIUS

540 Etiket

Halaman 364 dari 696

Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Premier Mansion Blok I No.5, RT. 008, RW. 016, Kelurahan Pejagalan,
Kecamatan Penjaringan,
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ERLEN by GAPEST & LUKISAN
: ERLEN by GAPEST Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah dan Biru
: 35
: ===Iklan melalui media elektronik; Jasa perdagangan ekspor-impor; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online
marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Periklanan online; Periklanan,
pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang
sosialisasi untuk tujuan bisnis; Toko yang menjual pakaian; administrasi franchise (waralaba); layanan waralaba dan ritel;
manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; perdagangan barang;
perdagangan online; toko; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022071471
: 16/09/2022 00:06:11
:
: Arya Fadhil Fajrianto

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Karangduwet, Banaran, Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, 57313
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KangService.id
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HItam, Putih
: 37
: ===perbaikan elektronik konsumen; perbaikan komputer; perbaikan komputer yang rusak; perbaikan peralatan bisnis
elektronik; perbaikan peralatan elektronik; perbaikan perangkat keras komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071472
: 16/09/2022 00:36:13
:
: JULIANDANA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun IX Gang Mangga RT. 002 RW. 003 Kel./Desa Tebung, Kec. Percut Sei Tuan,
Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara - 20371, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara, 20371
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SHAWQI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat dan putih.
: 25
: ===Baju Syar'i; Baju koko; Busana Muslim; Celana jeans; Gamis pria; Ikat Kepala; Jaket-jaket; Mukena; Rok Jeans; Sarung
batik; Sarung tangan bayi; Sarung tenun; Songkok (Peci); Syal Serbaguna; Syal untuk menutup kepala; Topi kupluk; baju
batik; baju kaos (t-shirt); baju kaos bertopi; bandana [syal]; bando; celana jas; celana leging; celana panjang; celana pendek;
dalaman jilbab; dasi; dasi kupu-kupu; daster; gamis; jaket denim; jaket olahraga; jaket ringan; jas; jas hujan; jas luar; jas
panjang; jas pelaut; jilbab; kaos kaki; kaos kaki panjang; kemeja; kemeja formal; kemeja golf; koko habaib; pakaian dalam; rok;
rok celana; rok dalam; rompi; sandal; sandal bakiak; sandal bayi; sandal jepit; sandal kulit; sandal lipat; sandal mandi; sandal
plastik; sandal selop; sarung; sarung tangan sepeda; sepatu bola; sepatu boot bayi; sepatu bot *; sepatu gunung; sepatu kulit;
sepatu lari; sepatu sandal; sepatu tenis; setelan jas; sol sandal; syal; syal bahu; syal dan jilbab; syal kasmir; syal leher; syal
pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko; syal wol; syal yang melingkar di leher; topi===

740

Halaman 365 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022071473
: 16/09/2022 00:42:36
:
: PT. MANDANA MULTI SAFARINDO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sedap Malam III NO. 16 RT. 000 RW. 000, Kelurahan Ragajaya, Kecamatan Bojong
Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16920
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Safarindo.id & Lukisan
: Safarindo.id Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua dan Biru Muda
: 39
: ===Jasa-jasa penyediaan informasi dan penyediaan ulasan tentang jasa-jasa travel dan tujuan menginap; Menjual tiket
transportasi dalam dan luar negeri; Pengaturan perjalanan wisata; informasi travel; jasa pemandu wisata; jasa perjalanan
wisata, yaitu pengaturan paket perjalanan, pengaturan perjalanan wisata; jasa tour dan travel; jasa travel; layanan pemandu
wisata perjalanan pribadi; mengatur visa perjalanan, paspor dan dokumen perjalanan untuk orang yang bepergian ke luar
negeri; pemesanan eco-travel dan eco-tours melalui situs web; pemesanan eco-travel melalui situs web===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071474
: 16/09/2022 00:50:52
:
: PT Revolusi Milenial Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung APL Tower Lt.7 T-09, Jl. S. Parman Kav.28, Kel. Tanjung Duren Selatan,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: S-GROW
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 29
: ===Minuman berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral;
Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Produk Susu
Bubuk; 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 yang mengandung rasa; bubuk susu; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu
dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus buah; minuman berbahan dasar
utama susu; minuman dan bubuk berbahan dasar susu; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; minuman susu yang
mengandung rasa; produk susu; produk susu dalam bentuk bubuk; susu; susu bubuk kering (selain untuk bayi) di kelas ini;
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 untuk orang dewasa dan orang tua; susu dan minuman susu; susu dengan penambahan
vitamin; susu sapi bubuk; susu vitamin D===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2022071475
: 16/09/2022 01:22:38
:
: RUDY HALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kuda No. 15/31 RT. 013 RW. 005 Kel. Pandau Hulu I, Kec. Medan Kota, Kota
Medan, Prov. Sumatera Utara - 20211, Kota Medan, Sumatera Utara, 20211
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MEJUAH JUAH TOBA + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

Halaman 366 dari 696

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Merah, hitam dan putih.
: 21
: ===Botol gelas; Dispenser untuk krim perawatan kulit; Garpu saji dari plastik; Gelas; Kuas untuk kosmetik; Mangkok; Panci
presto; Sedotan Lipat; Sedotan minum dari plastik; Sendok kue tart; Spons gosok; Spons untuk membersihkan instrumen
medis; Tempat Spon; alas pengering piring; alas piring dari kulit; bahan untuk pembuatan kuas; barang pecah belah, porselen
dan gerabah; botol; botol air untuk sepeda; botol minuman; botol parfum; botol pendingin; botol semprot; botol-botol plastik;
cangkir; cetakan plastik untuk es lilin; ember plastik; garpu barbekyu; garpu dari kayu untuk memasak; garpu memasak; garpu
saji; garpu ukiran; gelas dan mangkuk bayi [peralatan makan bayi]; gelas dicat; gelas kaca; gelas kertas; gelas minuman;
gelas opal; gelas pilsner; gelas plastik; gelas sikat gigi; gelas tangkai; kain lap piring; kain untuk membersihkan; kain untuk
membersihkan kacamata; karya seni yang terbuat dari porselen; keranjang binatu; keranjang bunga; keranjang cucian;
keranjang pengukus; keranjang piknik yang dipasang, termasuk piring; keranjang sampah; keranjang tanaman; kit perawatan
gigi yang terdiri dari sikat gigi dan benang; kotak makan siang; kotak makan siang yang terbuat dari plastik; kotak sabun; kotak
sandwich; kotak uang dari logam; kotak uang, bukan dari logam; kotak-kotak kaca; kuas *; kuas bibir; kuas kosmetik; kursi
toilet untuk anak-anak; mangkuk plastik; membersihkan kapas; membersihkan spons; mug plastik; mug terisolasi; panci
broiler; panci panggangan; panci penggorengan; panci rebus; panci tumis; panci wajan; pemanas untuk botol susu, bukan
listrik; pencakar kulit kepala; penggosok kulit; penggosok panci; penggosok panci dari logam; penyangga botol; penyemprot
untuk membersihkan gusi dan gigi; peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur; peralatan masak dan peralatan makan,
kecuali garpu, pisau, dan sendok; piala; piala kaca; piala keramik; piala logam mulia; piala porselen; piring; piring kertas; piring
plastik; piring untuk hidangan; rak mandi plastik [caddies]; sandaran sendok; sangkar burung untuk unggas domestik; sedotan;
sedotan kertas; sendok es krim; sendok pupuk untuk keperluan rumah tangga; sendok saji; sendok saji sekali pakai; serat
sintetis untuk kuas; sikat botol; sikat cuci; sikat cukur; sikat gigi; sikat jamur; sikat kuku; sikat mandi; sikat rambut; sikat sayur;
sikat sepatu; sikat toilet; sikat untuk digunakan pada kulit pohon; sikat untuk membersihkan alat musik; sikat untuk
membersihkan peralatan olahraga; sikat untuk membersihkan roda mobil; sikat untuk membersihkan tangki dan wadah; sikat
wallpaper; sisa wol untuk membersihkan; sisir; sisir dan spons; sisir listrik; sisir non-listrik; sisir rambut; spon mandi; spons
dapur; spons kosmetik; spons lulur; spons mandi; spons pel; spons pijat; spons toilet; spons tubuh; spons untuk memakai
bedak; spons untuk menerapkan make-up; stoples terisolasi; sumbat botol kaca; talenan dari plastik; tas makan siang
terisolasi; tas makan siang terisolasi dari tekstil; tas terisolasi untuk makanan atau minuman, untuk penggunaan domestik;
tatakan gelas; tempat bedak kosmetik; tempat mandi bayi, dapat dipindah; tempat sabun; tutup panci; wadah berisolasi panas;
wadah berisolasi panas untuk makanan atau minuman; wadah es terisolasi; wadah minuman terisolasi; wadah nasi terisolasi;
wadah pendingin yang digunakan untuk menjaga makanan dan minuman tetap dingin; wadah penyimpanan untuk rumah
tangga dari plastik; wadah sisir; wol baja untuk membersihkan===
: JID2022071476
: 16/09/2022 05:27:24
:
: MEN WIH WIDIATNO, S.H., S.Kom., M.M., M.Kn

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TAMAN PALEM LESTARI A17 NO. 1 , RT 002 RW 016, CENGKARENG BARAT,
CENGKARENG, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NEWTIME CONSULTANT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning emas, merah, hitam dan putih
: 45
: ===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; Konsultan hukum; jasa konsultasi
hukum di bidang perpajakan; jasa mediasi; jasa notaris; jasa penasehatan dan konsultansi mengenai masalah peraturanperaturan hukum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022071477
: 16/09/2022 06:41:22
:
: HO JAW FEI

540 Etiket

: Jl. Pepaya VII No. 4 Rt. 008 Rw. 001, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan
Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730

Halaman 367 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BALI MINI SOCCER + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Biru, Biru Muda, Biru Tua.
: 41
: ===Stadion Sepak Bola; penyewaan lapangan olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071478
: 16/09/2022 06:58:56
:
: TEUKU MUHAMMAD JUNAIDI MUDA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.KENCANA RAYA BLOK C-1 NO.11 VTB II,RT 008 RW
001,Kel.Kutabaru,Kec.Pasar Kamis,Kab.Tangerang,Propinsi Banten, Kabupaten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GARVINO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam,putih,merah
: 25
: ===sepatu olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022071479
: 16/09/2022 07:46:07
:
: PT. DUNIA HEWAN INDONESIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mitra Junction Blok J No 1-3, Kota Batam, Kepulauan Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAT HOSPITAL Cat & Exotic Pets
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, putih, kuning
: 44
: ===Jasa perawatan hewan peliharaan; Penyewaan peralatan dan instrumen medis atau kedokteran hewan; Rumah sakit
hewan
; kecantikan untuk hewan; layanan
perawatan kecantikan untuk hewan; layanan salon kecantikan hewan peliharaan; memberikan informasi terkait pembiakan
hewan; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan kesehatan hewan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk
hewan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022071480
: 16/09/2022 07:49:58
:
: PT NUR UMMI RABBANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Office 8 Lantai 7, Jl. Senopati No. 8B, Kelurahan Senayan, Kecamatan
Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: CAVANUR

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 368 dari 696

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Emas, Hitam
: 29
: ===Buah-buahan dalam kaleng; Cumi beku; Gurita Beku; 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;
Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; Manisan jahe, diawetkan dalam sirup; Pisang kalengan; Pisang olahan;
Potongan kentang; Produk terbuat dari kentang; Sediaan biji-bijian; buah dan sayuran kaleng; buah dan sayuran yang
diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah dan
sayuran yang dimasak; buncis, diawetkan; buncis, diolah; buncis, disiapkan; buncis, kaleng; ikan beku; irisan buah; irisan
sayuran, kaleng; kentang beku olahan; kentang goreng; kentang goreng yang dibekukan; kentang olahan; kentang yang
sudah diolah dan diawetkan; kepingan kentang; kerang beku; keripik kentang; keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik
pisang; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan laut beku; makanan ringan manisan
buah; mangga (buah), diolah; mangga hijau; mangga kering; nugget kentang parut; sayuran mentah, kupas; sediaan sayuran
merah; selada kol; udang beku===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071481
: 16/09/2022 07:53:03
:
: Valencia Tjandra

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kalimas II/121 RT 011/ RW 001 Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara, Kota
Semarang, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Koptela + Gambar/Lukisan
: Koptela = Merupakan Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Putih
: 30
: ===Emping (kerupuk dari melinjo); Es Konsumsi; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu;
makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung;
macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; coklat; kerupuk; kopi; makanan ringan
berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makaroni; minuman berbahan dasar coklat; minuman
berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; pizza; puding; roti*; spaghetti; teh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071482
: 16/09/2022 07:54:53
:
: PT NUR UMMI RABBANI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Office 8 Lantai 7, Jl. Senopati No. 8B, Kelurahan Senayan, Kecamatan
Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAVANUR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Emas, Hitam
: 31
: ===Kacang kedelai segar; Kacang kedelai, belum diolah; bawang, segar; bayam, segar; biji bunga matahari, belum diproses;
biji-bijian yang belum diolah; buah dan sayuran segar organik; buah-buahan dan sayuran segar, bumbu segar; buah-buahan
segar, tidak diolah, sayuran, kacang-kacangan dan biji-bijian; buncis, segar; herbal, segar; kacang kedelai segar; kacang
segar dan belum diproses; kacang yang belum diproses; kacang, segar; kacang-kacangan; kacang-kacangan, segar; kentang,
segar; labu, segar; lemon, segar; mangga, segar; melon, segar; pisang, segar; rempah-rempah Segar; sayuran, segar;
semangka, segar; stroberi, segar; terong, segar; tomat, segar; truffle [jamur], segar; truffle, segar; ubi, segar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071483
: 16/09/2022 07:57:42
:
: PT NUR UMMI RABBANI

540 Etiket

: Gedung Office 8 , Lantai 7, SCBD LOT 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, RT 006
RW 003, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI

Halaman 369 dari 696

Jakarta
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Cintanur
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Emas, Hitam
: 30
: ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Beras; Beras shirataki; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi giling dan biji kopi
utuh (yang belum diolah); Kopi yang tidak disangrai; Makanan ringan berbahan dasar beras; Minuman kopi dengan atau tanpa
susu; beras hitam; beras merah; kopi rempah; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; mi dari
tepung beras; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman dengan bahan dasar kopi;
produk-produk kopi; sediaan minuman kopi; tepung beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022071484
: 16/09/2022 08:07:59
:
: PT. BISA MUSIK INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Dalton, Jalan Dalton TImur, Nomor 77, Curug Sangereng, Kelapa Dua,
Kabupaten Tangerang, Banteng, 15810 , Kabupaten Tangerang, Banten, 15810
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: eksporasi musik
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, biru dan orange
: 35, 41
: ===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.===
===pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022071485
: 16/09/2022 08:13:53
:
: Chandra Sundjaja

540 Etiket

: Jl. Pudak No. 14, Kel. Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Bandung, Kota Bandung,
Jawa Barat
: Mirfahry Hafiz S.H., M.H.
: Elevate Law Office, Ruko Zena at the Mozia Blok M1 No. 5, Jl. Bumi Botanika, BSD
City, Pagedangan, Kab. Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SIMPLY POKE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 43
: ===Bar; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti,
kue-kue; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Kedai;
Kedai es krim; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Menyediakan makanan dan minuman untuk
para tamu di restoran dan bar; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran; Restoran Prasmanan;
jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; kafe; katering
yang menyediakan makanan dan minuman; kedai roti dan kue (bakeries); layanan bar dan restoran; layanan bawa pulang
makanan dan minuman; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kedai kopi dan makanan
ringan; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi;
persiapan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: JID2022071486
: 16/09/2022 08:23:29
:

540 Etiket

Halaman 370 dari 696

730

Nama Pemohon

: PT LOGITEK DIGITAL NUSANTARA

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: AXA TOWER KUNINGAN CITY LT 7, JALAN PROF DR SATRIO KAV 18, Kel. Karet
Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: droper ( Drop Point Bersama + Lukisan )
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih, biru
: 39
: ===Jasa Ekspedisi barang / kurir; Jasa kurir; Pengiriman paket; Penyimpanan fisik dokumen dan media perekam dimana data
elektronik, digital dan multimedia disimpan; jasa agen pengiriman surat; jasa pengangkutan; logistik rantai pasokan dan
layanan logistik terbalik yang terdiri dari penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang; mengatur distribusi dan
pengiriman barang dan material serta kargo; pengangkutan barang; pengangkutan barang muatan; pengemasan dan
penyimpanan barang dan paket; pengiriman barang; pengiriman dokumen; penyimpanan barang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071487
: 16/09/2022 08:28:28
:
: SYAFRINAL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JORONG AMPALU NAGARI ALAM PAUH DUO, Kabupaten Solok Selatan,
Sumatera Barat, 27776
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VIVO CRAFT
: MERUPAKAN SEBUAH PENAMAAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 18
: ===dompet [tas], bukan dari logam mulia; tas tangan; tas wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071488
: 16/09/2022 08:30:54
:
: MADAMA RIYAH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tentara Pelajar No. 26 RT.006 RW.007 Kejaksaan, Kota Cirebon, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MADAMS NAILS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih dan coklat
: 3
:
===Kuku buatan; Pelapis kuku; Pemerah kuku; Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan
pewarna kuku; Sediaan untuk manikur kuku; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel;
decalcomanias untuk kuku; enamel kuku; gel kuku; glitter kuku; kondisioner kuku; kosmetik dan alat rias/pembersih badan
(tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik untuk kuku; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik;
kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku buatan dari logam mulia; kuku jari kaki palsu; kuku palsu; kutek kuku; lapisan
atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lem untuk menguatkan kuku; lotion untuk memperkuat kuku; lotion, krim dan sediaan
untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak, losion dan
susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; overlay memahat kuku
[kosmetik]; pemutih kuku; pena cat kuku; pena cat kuku remover; pengeras kuku; penghapus enamel kuku, pena korektor
enamel kuku; penghilang cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang enamel kuku; perekat untuk bulu mata
palsu, rambut dan kuku; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk
membubuhkan kuku palsu; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat kuku; sediaan buffing kuku; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan
penguatan kuku; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku

740

540 Etiket

Halaman 371 dari 696

(tidak mengandung obat); sediaan perbaikan kuku; sediaan untuk menghilangkan kuku gel; stiker kuku jari kaki; stiker nail art;
tips kuku; ujung kuku buatan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022071489
: 16/09/2022 08:32:11
:
: MADAMA RIYAH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tentara Pelajar No. 26 RT.006 RW.007 Kejaksaan
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MADAMS NAILS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih dan coklat
: 44
: ===Layanan seni menghias kuku; layanan perawatan kuku; layanan salon kuku; layanan salon kuku (nail shops); layanan
salon seni menghias kuku (nail art shops); penghapusan laser jamur kuku; perawatan laser kosmetik jamur kuku; salon kuku
(nail bar)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

540 Etiket

, Kota Cirebon, Jawa Barat

: DID2022071490
: 16/09/2022 08:49:08
:
: PT. INDOCUBE BOGA PRIMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Pergudangan dan Industri Blessindo Blok B No. 21, Jl. Raya H. Tabri No.
228, Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, 15820
: 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
: HONE + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 29
: ===Abon Sapi; Beef Burger; Buah dan sayur yang dikeringkan; Buah-buahan dalam kaleng; Chicken Burger; Daging ayam
yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Daging kaleng; Hasil produksi susu; Keripik tahu; Keripik talas; Makanan ringan,
berbahan dasar dari buah-buahan atau sayuran; Manisan buah; Produk olahan daging sapi; Rumput laut bubuk sebagai
bahan baku untuk membuat agar-agar; Sosis; Tahu; Yoghurt; abon ikan; agar-agar*; bakso ikan; bakso sapi; daging asap;
daging kornet; daging segar; dendeng; ikan asin; jagung manis, kalengan; kacang mede asin; kacang panggang; kacang
polong, kaleng; keju; kentang goreng; kentang goreng beku; keripik kentang; keripik nangka; keripik pisang; keripik sayuran;
keripik singkong; keripik tempe; makanan berbahan dasar daging; makanan berbahan dasar sayuran; makanan ringan
manisan buah; minuman berbahan dasar susu; nugget ayam; produk daging olahan; produk ikan asap; produk makanan
daging yang diawetkan; produk makanan laut olahan; produk makanan yang terbuat dari ikan; santan untuk keperluan kuliner;
sarden (ikan), kalengan; sayur-sayuran yang diolah; sayuran hidroponik; selai; selai buah; selai kacang; selai nanas; selai
srikaya; susu; susu almon; susu bubuk kedelai; susu dan produk hasil olahan susu; susu kedelai; tempe; udang kering===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071491
: 16/09/2022 08:49:42
:
: ZULMI ARYANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JORONG LUNDANG NAGARI PASIR TALANG BARAT, Kabupaten Solok Selatan,
Sumatera Barat, 27774
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AZYANU BATIK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: MERAH, BIRU TUA
: 24

740

540 Etiket

Halaman 372 dari 696

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Kain Batik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071492
: 16/09/2022 08:53:46
:
: REARTH, INC.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 466, Gilju-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea., 14556
: Lee So Wang, S.E., S.H.
: LSW Attorney at Law & Consulting Graha Surveyor Indonesia lantai 19 ruang 1901
Jalan Gatot Subroto Kavling 56

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Merah.
: 9
: ===Aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; Kasing pengisi daya nirkabel untuk digunakan dengan
komputer komputer tablet perangkat seluler dan telepon seluler; Kasing tali pengikat gelang tangan dan lengan untuk
perangkat pemantauan elektronik; Lapisan film pelindung yang diadaptasikan untuk layar kamera; Pemegang kamera; Pengisi
daya cepat untuk digunakan didalam mobil; Sandaran penyangga yang diadaptasikan untuk komputer laptop, komputer tablet,
telepon mobile; Tali jam tangan pintar; Wadah pelindung tahan air dan bukan tahan air untuk kamera; adaptor listrik; aksesoris
earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan sarung earphone (earphone
cases); bantalan pengisian nirkabel untuk smartphone; casing untuk ponsel pintar; dudukan (stands) untuk perangkat
elektronik seluler; dudukan kamera; dudukan telepon seluler; gender changers [adapter kabel] untuk telepon seluler; kasing
dan penutup untuk perangkat elektronik; kasing tahan air disesuaikan untuk kamera; kasing tahan air untuk ponsel pintar;
kasing untuk laptop; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk asisten digital pribadi;
pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat
dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk jam tangan
pintar; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar laptop;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar
yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk smartphone; pemegang hands-free
untuk telepon seluler; pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di kendaraan; pengisi daya di mobil tanpa kabel;
pengisi daya dinding; pengisi daya mobil listrik; pengisi daya tanpa kabel; penyangga perangkat elektronik seluler; penyangga
ponsel pintar; penyelenggara elektronik genggam; perangkat pengisian baterai elektronik dalam bentuk bantalan pengisian
nirkabel untuk digunakan dengan ponsel, tablet, dan perangkat seluler; tali (straps) untuk ponsel pintar (smart phones); tas
disesuaikan untuk komputer; tas disesuaikan untuk laptop; tas komputer; tempat pengisian untuk perangkat elektronik; tempat
untuk smartphone===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071493
: 16/09/2022 08:57:59
:
: TAN KIM LAI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TAMAN SURYA INDAH C-III/1 RT 006 RW 015 KEL. PEGADUNGAN, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YASAKA & LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, merah
: 12
: ===Kampas rem cakram; Kampas rem tromol; Plat kopling Untuk Kendaraan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071496
: 16/09/2022 09:04:38
:
: HELBETH SAKTI SAK

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: PURI JIMBARAN BLK E-6-I NO.12 RT. 015 RW. 010 KEL. ANCOL - KEC.
PADEMANGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Halaman 373 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BLACK DIAMOND DAN LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, coklat, kuning, kuning emas, putih, abu abu, hijau
: 29
: ===Buah kurma; Kurma; Kurma yang dikeringkan; Kurma yang diolah; Sediaan kurma; minyak biji kurma; susu kurma===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071497
: 16/09/2022 09:08:35
:
: Komang Ari Suastika

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gunung Ringin III no. 8 Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, 80119
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KiDSlais
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Soft Peony, Coral, Tosca, Kuning Sunkist
: 25
: ===Celana pelindung kaki; Jaket anak-anak; alas kaki bayi; alas kaki untuk anak-anak; barang-barang pakaian, alas kaki dan
tutup kepala untuk bayi dan balita; celana bayi; celana kasual; celana untuk anak-anak; chullos [topi dengan penutup telinga];
gaun bayi; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; jaket; kain tadah liur bayi; kaus kaki anak-anak; kaus kaki
untuk bayi; mantel [pakaian]; masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; pakaian bayi; pakaian dalam
anak-anak; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian santai; pakaian untuk anak laki-laki;
pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; penutup wajah [pakaian], bukan
untuk tujuan medis atau sanitasi; sweater bayi; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup
kepala untuk pria===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071498
: 16/09/2022 09:11:02
:
: LEONARD YAP

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kebon Sayur , Kota Serang, Banten, 42112
: Fendy S.Sos., S.H
: Graha Raya Bintaro Cluster Fedora J18/23 Pakujaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DLEO JEWELRY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna kuning emas (keemasan/gold)
: 35, 14
:
===Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; 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 online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Menyediakan portal situs web
internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Toko emas dan perhiasan; Toko perhiasan; layanan
grosir untuk perhiasan; layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan; 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
oleh toko perhiasan; layanan toko grosir menampilkan perhiasan; layanan toko ritel menampilkan perhiasan; mengadakan
pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh
pengguna, dan iklan online; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko yang menjual perhiasan===
===Barang-barang terbuat dari logam mulia atau dilapisi logam mulia, yaitu gelang, kalung, cincin, anting, liontin, bandul, bros,
manset, pin dasi, fob kunci, fob kunci dengan gantungan kunci, tali jam tangan, kotak dekoratif; Cincin [perhiasan]; 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; Liontin dalam logam mulia atau dilapisi

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 374 dari 696

dengannya [perhiasan]; Liontin perhiasan; Liontin untuk gantungan kunci; Liontin untuk gelang; Liontin untuk kalung; Liontin
untuk kalung kerah; Pernak pernik dalam bentuk hiasan gelang dan cincin dari logam mulia, semi-logam mulia atau imitasi
logam mulia; cincin (perhiasan); cincin [perhiasan] dari logam mulia; cincin [perhiasan], bukan dari logam mulia; cincin berlapis
emas; cincin dilapisi dengan logam mulia; cincin emas; cincin jari; cincin jari kaki; cincin kawin; cincin menjadi perhiasan;
cincin perak; cincin perhiasan; cincin pertunangan; cincin platinum; cincin split dari logam mulia untuk kunci; gantungan kunci
[cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif]; gantungan kunci dan gantungan rantai [cincin terbelah dengan
perhiasan atau fob dekoratif]; gantungan kunci terdiri dari cincin terpisah dengan hiasan dekoratif atau pernak-pernik; gelang;
gelang [perhiasan]; gelang berlapis emas; gelang dan jam tangan digabungkan; gelang dari logam mulia; gelang emas; gelang
identifikasi [perhiasan]; gelang identifikasi logam mulia [perhiasan]; gelang kaki [perhiasan]; gelang untuk jam tangan; gelang
yang terbuat dari tekstil bersulam [perhiasan]; gesper untuk gelang jam; liontin; liontin (perhiasan); liontin [perhiasan]; liontin
permata; penutup cincin perhiasan untuk melindungi dari benturan, abrasi, dan kerusakan pada cincin dan batu cincin;
perhiasan (termasuk perhiasan kustomisasi) dari logam mulia dan campurannya dan disepuh, khususnya cincin, anting,
manset, gelang, bros, liontin, jimat, rantai, rantai arloji, kalung, medal, medali; rantai logam mulia untuk gelang; rantai
perhiasan dari logam mulia untuk gelang===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071499
: 16/09/2022 09:12:38
:
: PT Sutrakabel Intimandiri

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Raya Bogor Km. 49, Jl. Roda Pembangunan No. 5, Desa Cimandala, Kecamatan
Sukaraja, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16710
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SUTRADO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 9
: ===Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Kawat-kawat dan kabel-kabel listrik; Kawat-kawat yang disekat; busbar; kabel
listrik; kawat listrik; kawat tembaga, terisolasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J262022071542
: 16/09/2022 10:04:35
:
: CV. HARLY JAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN CIK DITIRO NOMOR 09, KELURAHAN BESUSU TENGAH, KECAMATAN
PALU TIMUR, KOTA PALU, Kota Palu, Sulawesi Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IUNIORES BEAUTY + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, COKELAT MUDA
: 44
: ===Jasa perawatan kulit; Klinik kecantikan; Layanan perawatan kulit; Layanan totok wajah; Perawatan kecantikan; Salon
perawatan kulit; jasa konsultasi kecantikan; konsultasi kecantikan; konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kecantikan;
layanan dermatologis untuk merawat kondisi kulit; layanan kecantikan wajah dan tubuh; layanan konsultasi kecantikan;
layanan perawatan kecantikan; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh, wajah dan rambut; layanan perawatan wajah;
layanan perawatan wajah dan tubuh; layanan perawatan wajah dan tubuh kosmetik; layanan spa kesehatan untuk kesehatan
dan kebugaran tubuh dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh
kosmetik; layanan terapi kecantikan; memberikan informasi tentang kecantikan; perawatan laser kosmetik kulit; perawatan
medis, higienis, dan kecantikan; perawatan perawatan kulit wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D022022071550
: 16/09/2022 10:11:36
:
: ZURAIDA, S.PD

Alamat Pemohon

: JL. DOROWATI NO. 16 A, Kota Medan, Sumatera Utara

740

540 Etiket

Halaman 375 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Adah Mode
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Coklat dan Kuning
: 25
: ===Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab,
pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Kebaya;
Pakaian wanita; Pakaian wanita ukuran jumbo; Tudung kepala wanita (pakaian); gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun kasmir;
gaun koktail; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun pesta; gaun seremonial untuk wanita; gaun
untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gaun wanita; kebaya batik (pakaian); kerah untuk gaun;
pakaian bawahan untuk wanita; pakaian luar untuk wanita; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita;
pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; setelan pakaian formal wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022071560
: 16/09/2022 10:23:25
:
: WILDAN ALFIAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Nagarakasih, RT/RW: 001/004, Kel. Kersanagara, Kec. Cibeureum, Kota
Tasikmalaya, Jawa Barat, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46196
: 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
: ALFIAN HERBAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hijau
: 35
: ===toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071561
: 16/09/2022 10:24:33
:
: PENDY

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL KRENDANG UTARA NO 1 B, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ZEF
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih
: 25
: ===Atasan sebagai pakaian; Baju Hangat; alas kaki; ikat pinggang [pakaian]; kaos; kemeja; pakaian; penutup kepala; sepatu;
topi; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab,
pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos
polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Pakaian;
Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian luar; 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, 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, 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,

740

540 Etiket

Halaman 376 dari 696

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; Setelan pakaian main;
atasan [pakaian]; atasan untuk pria; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; celana berupa kaos kaki
(stoking); jaket [pakaian]; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; 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
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 tanpa lengan, pakaian; kemeja untuk pria; kombinasi [pakaian]; pakaian; pakaian
[pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian denim; pakaian formal untuk pria; pakaian
kasual untuk bersantai; pakaian luar; pakaian luar untuk pria; pakaian pas untuk pria; pakaian pria; pakaian santai; pakaian
santai untuk pria; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; 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; 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; replika kaos sepak bola Amerika; setelan kaos
bertudung (hoodies)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022071562
: 16/09/2022 10:26:07
:
: PT. Premier Qualitas Indonesia

540 Etiket

: South Quarter Tower C, Lantai 20, Unit A dan B, Jl. RA Kartini Kav. 8 Cilandak barat,
Jakarta Selatan 12430, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
: 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
: PREMIER + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Merah
: 37
: ===Manajemen konstruksi (pengawasan); Pembersihan bangunan (bagian dalam) dan pembersihan gedung (bagian luar)
Informasi konstruksi; Pemboran sumur; Pengampelasan; Pengawasan konstruksi; Penghancuran gedung; Penyewaan
buldozer; instalasi, konstruksi, pemeliharaan, servis dan perbaikan energi, peralatan pembangkit listrik dan peralatan; jasa
konstruksi dalam sifat pekerjaan tanah; jasa konstruksi dan pemeliharaan yang berkaitan dengan teknik sipil; jasa konstruksi,
yaitu, paving beton; jasa konstruksi, yaitu, pembersihan lokasi; jasa konstruksi, yaitu, pengaspalan aspal; jasa konstruksi,
yaitu, penggalian; jasa konstruksi, yaitu, penilaian; jasa konstruksi, yaitu, persiapan bantalan; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan konstruksi bangunan dan struktur lainnya; jasa pemasangan kertas dinding; konstruksi jalan; konstruksi pekerjaan
umum; konsultasi konstruksi; konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi perumahan dan bangunan; membangun
manajemen proyek [pengawasan konstruksi]; memberikan informasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan, dan
layanan perbaikan dan pemasangan; memberikan informasi yang berkaitan dengan pemasangan dan perbaikan atap;
menyediakan informasi konstruksi bangunan melalui situs web; menyediakan informasi online terkait dengan konstruksi
bangunan, dan layanan perbaikan dan pemasangan; menyediakan informasi termasuk online mengenai pembangunan
gedung dan jasa perbaikan dan pemasangan; pekerjaan tukang batu; pemasangan, perawatan dan perbaikan mesin;
pembangunan pabrik; pembersihan gedung kantor dan tempat komersial; pengembangan real estat [jasa bangunan dan
konstruksi]; penyewaan mesin dan alat konstruksi; perbaikan dan pemeliharaan bangunan; pernis; pipa saluran air; plesteran
dan pengecatan interior bangunan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071563
: 16/09/2022 10:27:14
:
: RAHMAH NOVITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TOSIGA VII UJUNG / 42 RT014/RW004, KELURAHAN KEBON JERUK,
KECAMATAN KEBON JERUK, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11530
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Lanara Art & Craft Materials
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam
: 16

740

540 Etiket

Halaman 377 dari 696

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Bahan kerajinan kertas; Kertas kerajinan; Kertas kerajinan tangan Jepang; kerajinan kertas [seni dan kerajinan]; kit kertas
seni dan kerajinan anak-anak; kotak kerajinan untuk konstruksi model dari bubur kertas; perlengkapan seni dan kerajinan cat;
perlengkapan seni dan kerajinan tanah liat; seni berwarna dan kerajinan pasir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022071564
: 16/09/2022 10:27:20
:
: PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT Tbk

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung MNC Pictures, Kompleks MNC Studios, Jl. Raya Pejuangan No. 1, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SUPARMAN REBORN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih; Merah; Abu-Abu
: 35
: ===Iklan melalui media elektronik; Iklan secara online; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa periklanan online; Jasa toko;
Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam
perdagangan eceran dan grosir; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi
penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Periklanan
online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman video;
Produksi film-film komersial/iklan televisi; Publikasi produksi film; copywriting untuk keperluan iklan dan promosi; distribusi
barang promosi; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; iklan komersial; iklan komersial televisi; inventaris barang
dagangan; jasa agen periklanan; jasa jasa katalog toko eceran; jasa periklanan; jasa periklanan dan promosi di bidang
hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa produksi iklan; jasa-jasa konsultasi
manajemen bisnis; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa
toko serba ada; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko; manajemen Sumber Daya Manusia; 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; perdagangan barang; produksi dan distribusi iklan radio dan televisi; produksi film iklan; produksi iklan
radio dan televisi; produksi iklan televisi; produksi iklan televisi, radio dan online; promosi dan iklan dalam segala jenis dan
bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; toko eceran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071565
: 16/09/2022 10:27:50
:
: 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
: FREED
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 20
: ===Bantal [furnitur]; bantal; guling; kasur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022071566
: 16/09/2022 10:29:00
:
: PT GOLDEN CEMERLANG INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. CIBITUNG, Kel. Padurenan, Kec. Mustikajaya, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat,
Kota Bekasi, Jawa Barat, 17156
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
:

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 378 dari 696

GOLDEN CARE BEAUTY
566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: GOLD, HITAM
: 3
: ===Kosmetik untuk perawatan rambut; Produk perawatan rambut; Sediaan kosmetik untuk mata; deodoran tubuh; gel,
semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat
untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up tubuh; make-up untuk wajah dan tubuh;
produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat mulut dan gigi; produk yang tidak mengandung obat
untuk penggunaan higienis mulut; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan pembersihan untuk digunakan
pada tubuh; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung
obat); sediaan perawatan rambut; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022071567
: 16/09/2022 10:32:01
:
: PT. SENTRALSARI PRIMASENTOSA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gedangan No. 40-43, RT. 000 RW. 000, Gedangan, Gedangan, KAB.
SIDOARJO., 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
: SPS + logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, oranye, putih
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha;
Administrasi bisnis, fungsi kantor; Distributor; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa toko penjual Makanan dan Minuman
secara online; Koperasi perdagangan; Manajemen Usaha; administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi
dan pemasaran penjualan; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor terkait produk konsumsi atau
makanan dan minuman atau bahan makanan dan minuman; layanan pemasaran online; pekerjaan kantor tentang pembelian
dan penjualan barang untuk orang lain; perdagangan online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022071568
: 16/09/2022 10:32:18
:
: PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung MNC Pictures, Kompleks MNC Studios, Jl. Raya Pejuangan No. 1, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SUPARMAN REBORN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih; Merah; Abu-Abu
: 38
: ===Jasa penyediaan konten hiburan multimedia; Jasa penyediaan streaming video secara online; Jasa penyiaran; Jasa
penyiaran digital; Jasa penyiaran televisi online; Penyediaan akses ke layanan jejaring sosial online; Streaming konten media
digital di Internet; informasi siaran televisi; komunikasi melalui berbagai fasilitas media sosial online / daring dan non-online /
non daring; menyediakan akses ke konten multimedia secara online; penyediaan akses telekomunikasi ke film dan program
televisi yang disediakan melalui layanan video-on-demand; 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 televisi; penyiaran dan transmisi program televisi bayar per tayang; 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
konten audiovisual dan multimedia melalui Internet; penyiaran konten video dan audio melalui Internet; penyiaran program
televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya melalui protokol Internet dan jaringan komunikasi;
penyiaran video dan transmisi film dan film melalui Internet; 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

740

Halaman 379 dari 696

website, terminal komputer, perangkat elektronik, DVD promosi, dan iklan bioskop; siaran program radio dan televisi; siaran
program radio dan televisi dengan satelit; 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 televisi berlangganan; streaming data, semua menampilkan materi yang bersifat fiksi ilmiah dan program televisi yang
berhubungan dengan drama; transmisi film; transmisi film melalui Internet; 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

: JID2022071569
: 16/09/2022 10:35:57
:
: Muhammad Fahmi SE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mutu Manikam No. 1, Rt. 004 Rw. 011, Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Jakarta
Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WAN-AMOER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 35
: ===Jasa penjualan oleh-oleh haji dan umroh; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko pakaian eceran; Layanan penjualan
ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; TOKO SERBA ADA; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir
Elektronik; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang menjual pakaian; 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, 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 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,
layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan toko grosir
menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir menampilkan kain; penjualan busana muslim melalui internet / online; toko;
toko busana muslim; toko grosir; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko
online; toko ritel online dalam bidang pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022071570
: 16/09/2022 10:36:31
:
: PT. Premier Qualitas Indonesia

540 Etiket

: South Quarter Tower C, Lantai 20, Unit A dan B, Jl. RA Kartini Kav. 8 Cilandak barat,
Jakarta Selatan 12430, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
: 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
: PREMIER + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Merah
: 36
: ===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
agen real estat; jasa biro akomodasi [apartemen]; jasa penagihan sewa; memberikan informasi di bidang real estat melalui
Internet; penilaian, seleksi, akuisisi, penaksiran, pialang, penyewaan, rental, tender, manajemen dan valuasi real estat;
penyewaan flat; penyewaan kantor; pialang real estat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2022071571
: 16/09/2022 10:38:40
:

540 Etiket

Halaman 380 dari 696

730

Nama Pemohon

: AHMAD YAMANI

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Persadamas Jl. Bumi Laras Selatan 1 No.09 Kelurahan Manarap Lama,
Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 70654
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: LABEL BERWARNA MERAH, BIRU, KUNING DAN HIJAR DENGAN GARIS HITAM
: 5
: ===Penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; Sediaan-sediaan untuk medis; disinfektan laboratorium; disinfektan serba
guna; kain yang diresapi dengan sediaan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D222022071572
: 16/09/2022 10:39:57
:
: FIRDA NURUL AINI, S.E.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. KHA Dahlan 8 RT.009/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
: WARNA BOCAH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah
: 24
: ===Kain Batik; kain lurik; kain tenun; kain untuk dekorasi interior; kain*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN KELAPA NIAS II BLOK PC-5/6, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Moelyono Karmayana S.H.,
: Modeka/PT Persada Modeka Centurindo Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan Banten

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ESPRESSO LAB
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 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; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Depot
penyediaan makanan dan minuman; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa kedai kopi;
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 penyewaan ruang
konferensi, konvensi, seminar dan rapat; 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; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa
restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.;
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; Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai
jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria; 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; Layanan kafe; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan

740

: JID2022071573
: 16/09/2022 10:40:01
:
: HENDRIK HALIANTO

540 Etiket
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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 menjemput makanan; Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan
penyajian makanan dan minuman; Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan
reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan
dalam kerangka kerja waralaba; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; 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; Menyediakan makanan dan minuman untuk
orang yang membutuhkan untuk tujuan amal; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar;
Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Penyediaan katering;
Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar;
Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan tempat untuk acara sosial; Pondok penyediaan makanan sate; 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; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan
makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; Warung makan; Warung penyediaan
makanan sate; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; bar dan layanan katering; cafe yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi makanan; 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 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 kontrak untuk katering; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu
mengatur reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa
penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyewaan ruang pertemuan; 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; kafe; kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan
minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran 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; layanan agen untuk pemesanan restoran; 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 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 bar dan restoran; layanan bar kopi dan kedai
kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan cafe keliling untuk
menyediakan makanan dan minuman; 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 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 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 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 kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa
pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan;
layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan persiapan 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; layanan ruang publik, bar makanan
ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; 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 yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; melayani makanan dan
minuman; memasok makanan untuk konsumsi segera; 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; mengambil layanan makanan
cepat saji; 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
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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; 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 tua, yaitu, menyediakan
makanan dan minuman; menyediakan layanan restoran; 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 untuk para tunawisma atau yang kurang mampu; menyediakan makanan, minuman,
dan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan saran dan layanan informasi on-line terkait dengan anggur dan
pasangan makanan; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pemesanan jasa katering; pemesanan reservasi
hotel dan restoran untuk pihak lain; pengaturan untuk penyediaan makanan; pengaturan, pemesanan, penyediaan,
penyewaan dan pemesanan rumah untuk liburan, rumah wisata dan apartemen, hotel, kamar hotel, motel, akomodasi
sementara, makanan, fasilitas menjaga dan merawat anak, layanan restoran dan catering; pengukiran makanan; penyajian
makanan dan minuman; 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 tentang penyediaan makanan dan minuman; 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 makanan dan minuman;
penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman untuk perusahaan; penyediaan
makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; 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 air
mancur minuman; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan alat memasak; 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 hot plate listrik; penyewaan hot plate non-listrik;
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 pengeluaran minuman;
penyewaan pendingin air minum; 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 piring lecet; penyewaan popcorn popper; penyewaan ruang pertemuan;
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;
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; pusat makanan/jajan;
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]; sediaan-sediaan makanan dan minuman; tempat makan yang menyediakan
kudapan (penyediaan makanan dan minuman); 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

: D222022071574
: 16/09/2022 10:40:10
:
: NUR UMI SALMAH

540 Etiket

: JL. PROF. DR. SOEPOMO NO 1053-A, RT 035/RW 009, WARUNGBOTO,
UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , Kota
Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55163
:
:
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BTKGAUL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===Mukena; Pakaian muslim; baju busana muslim; pakaian jadi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022071575
: 16/09/2022 10:40:11
:
: PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung MNC Pictures, Kompleks MNC Studios, Jl. Raya Pejuangan No. 1, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SUPARMAN REBORN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih; Merah; Abu-Abu
: 41
: ===Distribusi film; Distribusi film animasi; 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 taman
hiburan dan taman hiburan dengan tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film
televisi; 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 film, musik, olahraga, video dan
teater, produksi film, selain film iklan; 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 video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan produksi program film, televisi dan radio;
Layanan produksi program film, televisi, radio dan video; Layanan taman bermain berpetualang; Layanan taman bermain
petualangan untuk anak-anak; 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); Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin; Pertunjukan
film, produksi film, atau distribusi film; Produksi dan distribusi film; Produksi dan distribusi program radio dan televisi, hiburan
radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan presentasi dan distribusi film animasi; Produksi program radio dan
televisi; Produksi program televisi animasi; 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; Publikasi elektronik on-line sistematis
dan distribusi musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak
dapat diunduh); distribusi film bergerak; film distribusi; hiburan dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat program
televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang varietas; 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 produksi program televisi, yaitu, menciptakan dan
mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan suatu serial televisi animasi; jasa-jasa produksi film televisi; jasajasa produksi program televisi; layanan 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 sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program
televisi berbasis realitas yang berkelanjutan; 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
taman rekreasi dan hiburan; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan langsung; layanan
hiburan online; layanan hiburan televisi; layanan pendidikan dan hiburan; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara
televisi, film, video, dan efek audio untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan sinematografi;
layanan taman hiburan; 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 layanan hiburan radio dan televisi;
pengoperasian peralatan video dan audio untuk produksi program televisi; penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis dan
taman hiburan; 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 taman bermain
anak-anak di stasiun layanan; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film; perekaman, produksi dan distribusi
film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi; produksi dan distribusi program radio dan televisi; produksi dan
distribusi program televisi; produksi dan distribusi rekaman suara, film dan video; produksi dan penyewaan film, film video,
program radio dan televisi; produksi film televisi; produksi film, dan program audiovisual dan televisi; produksi film, film video

740
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dan serial televisi; produksi pertunjukan film dan video; produksi pertunjukan taman hiburan; 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 untuk disiarkan di perangkat seluler; produksi program televisi untuk disiarkan
di telepon seluler; produksi program-program televisi; produksi televisi, radio dan film; program televisi, konten digital yang
berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh;
rekaman suara dan layanan hiburan video; taman hiburan dan layanan taman hiburan; taman-taman hiburan; teater, musik,
televisi, radio dan layanan hiburan film===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022071576
: 16/09/2022 10:41:06
:
: PT. MUSFAHA NIAGA MANDIRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sekolah No.128, Dusun IV, Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli
Serdang , Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20351
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 35
: ===Jasa ekspor impor; Jasa perdagangan ekspor-impor; jasa agen impor-ekspor barang; jasa-jasa impor dan ekspor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022071577
: 16/09/2022 10:41:39
:
: PT. Premier Qualitas Indonesia

540 Etiket

: South Quarter Tower C, Lantai 20, Unit A dan B, Jl. RA Kartini Kav. 8 Cilandak barat,
Jakarta Selatan 12430, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
: 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
: PREMIER + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Merah
: 35
: ===Distribusi materi publisitas (selebaran, prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik
yang melintasi perbatasan atau tidak; 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 pemasaran hotel dan real
estate; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pemasangan poster; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; iklan real estat; iklan real estat komersial atau perumahan;
jasa konsultasi bisnis dalam bidang prospek real estat; jasa konsultasi bisnis dalam bidang transaksi real estat komersial; jasa
manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya
perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemrosesan data;
manajemen penjualan real estat; memberikan arahan pemasaran untuk industri real estat; pengiklanan penjualan melalui pos;
penyimpanan data dan pemrosesan data; reproduksi dokumen; transkripsi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022071578
: 16/09/2022 10:41:45
:
: PT. PRATAMINDO MITRA RIZKY

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KLAMPIS SEMOLO BARAT NO. 80/B, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60119
:
:

540 Etiket
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PRAMED
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oren, Kuning, Hijau, Biru
: 35
: ===Distributor alat kesehatan; Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat
kesehatan, dan kosmetik; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071579
: 16/09/2022 10:42:21
:
: EKO PRAYETNO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PASAR III GG. TUNGGAL NO. 3, Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KETAM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN MERAH
: 20
: ===benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari kayu; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari lilin; benda-benda
dekoratif [ornamen] terbuat dari plastik; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari plester; figur model [ornamen] terbuat
dari kayu; figur model [ornamen] terbuat dari lilin; figur model [ornamen] terbuat dari plastik; figur model [ornamen] terbuat dari
plester; hewan model [ornamen] terbuat dari kayu; hewan model [ornamen] terbuat dari lilin; hewan model [ornamen] terbuat
dari plastik; hewan model [ornamen] terbuat dari plester; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari kayu; meja centrepieces
[ornamen] terbuat dari plastik; mobil model skala [ornamen] dari kayu; mobil model skala [ornamen] dari plastik; mobil model
skala [ornamen] dari plester; mobil model skala [ornamen] lilin; model [ornamen] dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau
kayu; model [ornamen] terbuat dari kayu; model [ornamen] terbuat dari lilin; model [ornamen] terbuat dari plastik; model
[ornamen] terbuat dari plester; model kendaraan [ornamen] terbuat dari kayu; model kendaraan [ornamen] terbuat dari lilin;
model kendaraan [ornamen] terbuat dari plastik; model kendaraan [ornamen] terbuat dari plester; model mobil [ornamen]
terbuat dari kayu; model mobil [ornamen] terbuat dari lilin; model mobil [ornamen] terbuat dari plastik; model mobil [ornamen]
terbuat dari plester; model mobil miniatur [ornamen] dari kayu; model mobil miniatur [ornamen] dari plastik; model mobil
miniatur [ornamen] dari plester; model mobil miniatur [ornamen] lilin; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari kayu;
model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari lilin; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari plastik; model pesawat
terbang [ornamen] terbuat dari plester; model skala [ornamen] dari kayu; model skala [ornamen] dari plastik; model skala
[ornamen] dari plester; model skala [ornamen] dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; model skala [ornamen] lilin;
ornamen [patung] terbuat dari kayu; ornamen [patung] terbuat dari lilin; ornamen [patung] terbuat dari plastik; ornamen
[patung] terbuat dari plester; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari kayu; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari
lilin; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari plester; ornamen dalam bentuk miniatur yang terbuat dari plastik; ornamen
liburan dari kayu, selain ornamen pohon; ornamen liburan dari plastik, selain ornamen pohon; ornamen pesta dari plastik;
ornamen tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu, selain hiasan pohon Natal; ornamen yang terbuat dari plastik; table
centrepieces [ornamen] terbuat dari lilin; table centrepieces [ornamen] terbuat dari plester===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN KELAPA NIAS II BLOK PC-5/6, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Moelyono Karmayana S.H.,
: Modeka/PT Persada Modeka Centurindo Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan Banten

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ESPRESSO LAB
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 30
: ===Adonan makaroni/spageti; Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan pengganti teh; Bahan pengganti teh;
es teh; kopi; kopi buatan; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh;
minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; perasa kopi; teh.; Biskuit coklat; Biskuit tipis kering; Boba teh durian;
Brownies Coklat; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Bubuk untuk membuat minuman dengan
bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Burger Daging Ayam (Sandwich); Burger

: DID2022071580
: 16/09/2022 10:42:36
:
: HENDRIK HALIANTO

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 386 dari 696

Daging Ikan (Sandwich); Butir gandum yang keras; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Cilok; Cireng; Coklat
terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat dan buah mangrove; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen;
Ekstrak coklat; Ekstrak kopi malt; Es coklat durian; Gandum (Oats steel-cut); Gandum giling untuk makanan manusia;
Gandum kupas; Garam meja; Hasil produksi coklat; Kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau
buah-buahan; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Kopi Aceh;
Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; 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; Kue Bolu Kukus; Kue
Choco Chip; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Lidah Kucing; Kue Semprit keju; Kue kering (pastri); Kuekue; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Madu untuk Makanan manusia;
Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar teh; 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 dengan
bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan
dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan penutup terbuat dari
cokelat; Makanan penutup terbuat dari nasi; Makanan penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup terbuat dari tepung;
Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan yang terbuat dari
tepung kentang; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan untuk mencuci mulut berbahan dasar telur; Makanan untuk
sarapan terbuat dari jagung; Makanan yang mengandung tepung; Malt untuk makanan; Matcha / teh hijau dari jepang
[minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Mie; Minuman Kopi Hawai; 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 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 coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat;
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 coklat (moringa chocolate); Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Moccacino
(minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Nasi; Nasi dalam kemasan; Nasi merah sudah diolah dalam
kemasan; Nasi organik sudah diolah dalam kemasan; Ocha / teh jepang; Olesan berbahan dasar coklat; Paket makanan
dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Penyedap rasa dan aroma kopi; Pizza
(roti); Produk zat tepung untuk makanan; Puding (makanan penutup); Puding pencuci mulut instan; Risoles; Roti tawar; Roti,
sandwich, biskuit; Sahi (Teh); Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan karbohidrat untuk makanan; Sediaan
hidangan nasi; Sediaan karbohidrat untuk makanan; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan terbuat dari gandum
termasuk serpih-serpih gandum; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk
membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Snack Bar
(Makanan); 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 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; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung tapioka untuk makanan; Tepung untuk
makanan; Trufel coklat; Yoghurt beku; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pengganti kopi; bibit gandum untuk
makanan manusia; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; biskuit-biskuit; bubuk coklat;
bubuk teh instan; bubur; bubur gandum; bumbu nasi goreng; bumbu pasta nasi ayam; bumbu yang dioles; bunga atau daun
untuk digunakan sebagai pengganti teh; butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; campuran kopi; campuran kopi hitam
dengan susu panas; campuran untuk membuat teh; campuran untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh
kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha; 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; daun teh; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; ekstrak teh untuk
keperluan kuliner; es kopi; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es teh; esensi
kopi; flapjacks [bar gandum]; gandum hancur; gandum malt disiapkan untuk keperluan kuliner; gandum utuh yang dimasak;
gandum yang dihancurkan; gandum yang ditumbuk; gandum, diolah; gandum, diproses; gluten gandum kering; gula-gula
dengan menggunakan teh; gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk; hidangan utama yang terdiri dari pasta atau nasi;
kantong teh; kantong teh tanpa obat; kapsul teh, diisi; kecap; kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal
dan/atau buah-buahan; keripik gandum utuh; keripik tortilla gandum utuh; kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat dari rumput
laut]; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi giling; kopi instan; kopi susu
instan; kopi tanpa kafein; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi;
krim-krim coklat; kue basah; kue coklat; kue gandum; kue untuk makanan ringan; lumpia; makan gandum; 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 pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging,
ikan atau sayuran; makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian; 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 pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan
(non-medis); makanan penutup cokelat; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar
gandum; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; makanan ringan berbahan
dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar
tepung kentang; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan dengan bahan dasar mie;
makanan ringan gandum diekstrusi; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap saji dingin; makanan siap saji
kering; makanan yang dipanggang; makaroni; makaroni [kue kering]; makaroni dengan keju; makaroni salad; mie gandum; mie
kering bahan pengganti kopi; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly,
pearl; 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
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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 biji kopi; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar
kopi; minuman dengan bahan dasar teh; 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 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 teh; minuman teh boba;
minuman teh dengan susu; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu;
minuman yang terbuat dari teh; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur
dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minyak kopi; mugi-cha [teh barley panggang]; nasi bebek; nasi goreng;
nasi instan; nasi kotak; nasi kuning; oyaki dengan menggunakan teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; paket
makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pangsit yang diisi; parfait dengan menggunakan teh; parfait dengan menggunakan
teh hijau bubuk; pasta gandum; pearl barley (biji gandum); pemanis-pemanis coklat; penyedap kopi; perasa kopi; perasa sirup
untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa teh untuk makanan atau minuman; permen; permen coklat;
permen rasa kopi.; pia kacang; polong teh, diisi; produk makanan yang mengandung terutama tepung; produk makanan yang
terdiri dari sereal; produk nasi untuk makanan; produk-produk roti untuk makanan; puff pastry (roti); roti gandum; roti gandum
hitam; salad nasi; sambal; saus coklat; saus untuk daging; sediaan Makanan dari Padi-padian; sediaan berbahan dasar kopi;
sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan berbahan dasar makanan
karbohidrat; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sereal gandum; serpihan Oat; sorbet (es); souffle coklat;
tapioka untuk makanan; 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; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es
konsumsi; tepung gandum; tepung gandum yang dipanggang; tepung kentang untuk makanan; tepung kuat (dari gandum
keras); tepung roti coklat; tepung roti gandum; topping coklat; waffel===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022071581
: 16/09/2022 10:43:15
:
: PT. ARTIFA SUKSES PERSADA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Angsana 3, Blok AE 31-32, Sukaresmi, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat , Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530
: 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
: ASPERIOLABS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning
: 41
: ===Layanan pelatihan teknik; Pelatihan industri; Pengajaran pendidikan internet; menyediakan publikasi elektronik, tidak
dapat diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022071582
: 16/09/2022 10:45:35
:
: PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung MNC Pictures, Kompleks MNC Studios, Jl. Raya Pejuangan No. 1, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SUPARMAN REBORN
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Hitam; Putih; Merah; Abu-Abu

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

: 42
: ===Desain situs web; Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan situs seluler untuk orang lain untuk mengelola dan
berbagi konten on-line; Hosting dan pemeliharaan komunitas online yang menampilkan konten audio-visual di bidang berita,
hiburan film, olahraga, komedi, drama dan musik; Situs web; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web;
desain dan pemrograman situs web; desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk pemrosesan dan
distribusi konten multimedia; desain dan pengembangan produk multimedia; desain efek-efek realitas tertambah (augmented
reality) dan realitas virtual/maya (virtual reality) untuk digunakan dalam memodifikasi foto, gambar, video dan konten audiovisual; hosting konten digital di Internet; hosting konten hiburan multimedia; 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 pembuatan konten digital pembuatan animasi
digital untuk film, video dan program komputer; jasa-jasa Internet dan situs web ialah jasa-jasa teknologi, 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; konten digital
penyimpanan elektronik, yaitu, gambar, teks, video dan data audio; 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 perangkat lunak untuk menemukan konten dan penerbit
konten, dan untuk berlangganan konten; 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 konten digital pembuatan efek khusus digital untuk film, video, dan program komputer;
pembuatan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web; pemrograman animasi komputer; pemrograman aplikasi
multimedia; pemrograman game komputer; pemrograman perangkat lunak permainan komputer; pemrograman perangkat
lunak untuk manajemen basis data; pemrograman perangkat lunak untuk platform e-commerce; pengembangan dan
pemeliharaan situs web; penyimpanan elektronik dari konten media hiburan===
: DID2022071583
: 16/09/2022 10:51:36
:
: FERDY GUNAWAN, SUNG

540 Etiket

: Perum Metro Marina Barat V Blok F No.19, RT.010 RW.011, Kelurahan Ancol,
Kecamatan Pademangan, , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14430
: 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
: GIZZ & LUKISAN
: GIZZ Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Topi sebagai tutup kepala; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian;
kaus kaki; kaus kaki anak-anak; kaus kaki pria; kaus kaki sepak bola; kaus kaki wanita; kaus kaki wol; penutup kepala,
termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); sandal; sandal kulit; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria;
sandal untuk wanita; sepatu; sepatu hak tinggi; sepatu kerja; sepatu kulit; sepatu olahraga; sepatu sandal; sepatu santai;
sepatu slip-on; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071584
: 16/09/2022 10:52:56
:
: PT. GOLDEN KIRRIN INTERNATIONAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Parigata No. 708, Lingk. Jero Kuta,
Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan,
Kab. Badung, Provinsi Bali., Kabupaten Badung, Bali, :
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOPI KIRRIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071585
: 16/09/2022 10:53:47
:
: PT KARISMA KIMIA INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN RAYA PEMDA KARADENAN KAV.A GALERI KAUM PANDAK KARADENAN
CIBINONG BOGOR KEL.KARADENAN KEC.CIBINONG KAB. BOGOR PROVINSI
JAWA BARAT, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16913
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KARISMA KIMIA INDONESIA + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH,HITAM DAN MERAH
: 1
: ===Aspal anti karat (bahan kimia); Bahan kimia (industri); Bahan kimia untuk pemurnian air; Bahan-bahan kimia; Zat kimia,
bahan kimia, sediaan kimia dan elemen alami; Zat pencegah karat untuk menghilangkan bunyi derit dan pelumas serbaguna;
bahan kimia pelembut air; bahan kimia pemurni air; bahan kimia pengolahan air; bahan kimia untuk industri; bahan kimia untuk
industri cat; bahan kimia untuk penyaringan zat mineral; cairan kimia pencegah karatan; sediaan kimia untuk menghilangkan
karat; zat-zat pencuci untuk kegunaan industri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071586
: 16/09/2022 10:57:15
:
: PT. MUSFAHA NIAGA MANDIRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sekolah No.128, Dusun IV, Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli
Serdang , Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20351
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 30
: ===Biji kopi; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); kopi; kopi beraroma; kopi giling; kopi instan; kopi
yang belum dipanggang; produk-produk kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071587
: 16/09/2022 10:57:35
:
: HASSAN NUGROHO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. P.Jayakarta 141 B-28, JAKARTA PUSAT, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta
: Halim Wibisono S.E., M.M.
: Jalan Pembangunan I/27A Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIG TOP & SIMBOL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hitam, putih.
: 7
: ===Air-powered tools; Alat memberi pupuk pada tanaman; Alat pemadat tanah; Alat pembuat alur; Alat pemotong batu; Alat

740

pengelas busur listrik; Alat penggali (mesin); Alat pengisi udara; Alat penyemprot pewangi dan pemberantas hama pada
pembersih penyedot; Alat untuk mengoperasikan rantai derek; Alternator; Besi bor (bagian mesin); Blower berputar elektrik;
Bor batu [mesin]; Bor genggam, listrik; Bor tangan listrik; Derek (alat pengangkat); Dieset generator set / Diesel Genset;
Dinamo Pemarut Kelapa; Dongkrak troli kendaraan [Mesin]; Dudukan mesin, selain untuk kendaraan darat; Electric hoist
[Tackle / derek listrik]; Gas mesin; Generator arus bolak balik; Generator ; Gerinda genggam, listrik; Gilingan kopi elektrik;
Hidrolik pada dump truk; Hydraulic under cutter; Kabel kopling untuk mesin selain untuk kendaraan darat; Kabel rem bagian
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mesin selain untuk kendaraan darat; Kantong-kantong untuk alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik);
Kepala bor (bagian mesin); Kipas untuk motor dan mesin; Kuas udara untuk mengaplikasikan warna; Kunci pas pembuka
baut; Lift rantai menjadi bagian dari mesin; MESIN BAJAK SAWAH; MESIN PENGGEMBUR TANAH; Martil listrik; Mata bor
amplas bagian dari mesin; Mata bor batu; Mata jet Bagian dari Pompa Air; Mekanisme robotik [mesin] untuk pemuatan;
Mekanisme robotik [mesin] untuk pengangkatan; Mesin bajak pembentuk parit; Mesin bongkar pasang ban; Mesin bubut pipa;
Mesin cut off potong besi; Mesin derek; Mesin finishing; Mesin gergaji pemotong pipa; Mesin ketam; Mesin laminasi; Mesin las
laser; Mesin las robotik; Mesin laser; Mesin lem binding; Mesin lem kertas; Mesin pelengkung; Mesin pembersih karpet,
elektrik; Mesin pembuat es krim; Mesin pembungkus (pengepak); Mesin pemecah batu; Mesin pemotong pipa; Mesin
pengasah pisau; Mesin pengelasan oksiasetlin; Mesin pengembang pipa; Mesin penggiling; Mesin penghembus; Mesin
penghisap dan penyapu jalan; Mesin penghisap udara; Mesin pengukir; Mesin pengulir pipa; Mesin penyedot debu untuk
tempat tidur, elektrik; Mesin perajang bawang (secara elektrik); Mesin perekat; Mesin planer serut,pasrah; Mesin pon; Mesin
porporasi kertas; Mesin press; Mesin table saw gergaji kayu; Mesin untuk pekerjaan tanah; Palu yang dioperasikan dengan
listrik; Patok (Tanda Batas); Pegangan pisau [bagian dari mesin]; Pelengkapan pengelasan oksiasetlin; Pembuat plat cetak;
Penarik udara terkompresi; Pengamplas listrik; Penggiling daging [mesin]; Penggiling kopi elektrik dengan alat takar;
Penyemprot cat ( sprayer ) dengan udara; Peralatan las laser; Pin piston; Pistol semprot; Pompa air ; Pompa bensin untuk
stasiun pengisian bahan bakar; Pompa jet; Pompa oli untuk digunakan di motor ; Pompa oli untuk digunakan di mesin; Rantai
mesin; Rantai pengangkut [bagian-bagian mesin]; Robot untuk pemolesan; Robot untuk pengecatan; Robot-robot pengelasan
spot; Router robotik [alat-alat mesin]; SELANG KAWAT (BAGlAN DARl MESIN); Sabuk katrol; Selang-selang untuk alat
penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik); Silent box genset; Solder-solder besi listrik; Steng seher (conrod);
Tabung pompa kompresor; Tackle [Alat angkut barang]; Tang rivet [alat bertenaga]; Travel crane; alat bajak; alat las hot plate
listrik; alat las laser; alat las listrik; alat pembersih, listrik, untuk keperluan rumah tangga; alat pemotong (termasuk pisau
mekanis); alat pemotong kayu; alat pengangkat hidraulik; alat penghisap debu tanpa kabel; alat penghisap debu, yang dapat
digenggam; alat penyemprot (mesin); alat pertanian, selain dioperasikan dengan tangan; alat potong untuk digunakan dengan
Mesin Perkakas; alat solder; alat untuk menyapu dengan baterai yang dapat diisi ulang; alat-alat listrik; alternator; bajak; ban
berjalan; bangku gergaji [bagian dari mesin]; bantalan mesin; bantalan rol; bantalan rol untuk mesin; batu gilingan; bearing
(bagian dari mesin); besi bor (bagian mesin); blender bar, listrik; blender makanan, listrik; blender, listrik, untuk keperluan
industri; blender, listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, listrik, untuk persiapan makanan dan minuman; bor angin; bor
batang standar [mesin]; bor chuck untuk latihan daya; bor listrik; bor listrik yang dapat dibawa -bawa (tidak termasuk bor untuk
batu bara); bor mesin mengasah; bor palu; bor tangan listrik tanpa kabel; bor untuk penambangan; busi untuk mesin;
camshafts mesin; cetakan [bagian mesin]; crane tetap; derek; derek dok; derek lift; derek listrik; dinamo; dongkrak pneumatis;
dudukan mesin; dynamo las magnet; elektroda untuk mesin las; elevator pertanian; excavator; excavator hidrolik; filter oli; filter
oli untuk motor dan mesin; filter udara untuk mesin mobil; filter untuk motor dan mesin; garu untuk mesin menyapu; generator
AC (alternator); generator arus searah; generator elektrostatik; generator listrik; generator listrik bertenaga angin; generator
listrik darurat; generator listrik portabel; generator listrik untuk kapal; generator listrik untuk penggunaan darurat; generator
tegangan tinggi; generator untuk kendaraan darat; generator untuk mengelas; generator untuk turbin angin; gergaji [mesin];
gergaji bundar; gergaji bundar listrik; gergaji listrik; gergaji listrik reciprocating; gergaji motor-driven; gergaji pita; gergaji rantai;
gergaji rantai, listrik; gergaji ubin [alat-alat listrik]; gergaji, listrik; grease guns pneumatik; gunting [mesin]; gunting pagar, listrik;
gunting, listrik; hedge pemotong, listrik; injector untuk mesin; jembatan rol; juicer jeruk, listrik; jus buah extractors, listrik; kabeldikendalikan derek dipasang di crawler; kacamata angin; kantong kertas untuk penyedot debu; kantong plastik untuk penyedot
debu; karburator; katrol *; katrol [bagian mesin]; katrol blok, listrik; katrol menjadi bagian dari mesin; kepala pengeboran
[bagian mesin]; kerekan; kerekan hidrolik; kerekan listrik; kerekan mekanik; kerekan pneumatik; kereta api gerobak lift; ketam,
listrik; kipas untuk motor dan mesin; kompresor bolak-balik; kompresor listrik; kompresor menjadi bagian dari mesin, motor dan
mesin; kompresor putar; kompresor udara; kompresor udara untuk kendaraan; kompresor untuk lemari es; kompresor untuk
mesin; kompresor untuk pendingin udara; kondensator udara; kondensor berpendingin udara; kondensor udara; kontrol
hidrolik untuk mesin; kontrol pneumatik untuk mesin, motor dan mesin; konverter gas; konveyor (mesin); konveyor hidrolik;
konveyor lift; kopling poros [mesin]; kopling poros menjadi bagian dari mesin; kopling poros untuk mesin; kunci pas powerdriven; lampu solder; lantai Pemoles; lantai Pemoles robot; lift [lift]; lift hidrolik; listrik pompa untuk akuarium; lubricators
[bagian mesin]; mata bor (bagian dari mesin); mata gergaji [bagian-bagian mesin]; mata gergaji bundar (komponen-komponen
mesin); mata gergaji bundar menjadi bagian dari mesin; mata pisau; meja gergaji; mekanisme robot [mesin] untuk pengolahan
bahan makanan; mekanisme robot untuk digunakan dalam pengolahan makanan; mekanisme robot untuk digunakan dalam
pengolahan sayuran; mekanisme robot yang digunakan dalam pertanian; mengangkat platform; mesin Potong Rumput; mesin
bertenaga listrik untuk memotong dan membelah kayu untuk kayu bakar; mesin bor; mesin bor kayu; mesin bor logam; mesin
bor sumur; mesin bubut kayu; mesin cetak; mesin cetak injeksi; mesin cetak offset; mesin cuci [laundry]; mesin cuci ac (ac
washer); mesin cuci karpet; mesin cuci kendaraan; mesin cuci listrik; mesin cuci listrik untuk keperluan rumah tangga; mesin
cuci mobil; mesin cuci pakaian; mesin cuci piring untuk digunakan pada bak cuci; mesin cuci tekanan tinggi; mesin dan alat
untuk membersihkan, listrik; mesin dan alat untuk mencuci karpet, listrik; mesin dan peralatan pertambangan; mesin diecutting; mesin die-stamping; mesin diesel untuk mesin; mesin dry-cleaning; mesin es cukur, listrik; mesin genset; mesin gergaji
bundar; mesin gergaji kayu; mesin gergaji pita; mesin gerinda putar; mesin gerinda tangan; mesin hidrolik dan aparat; mesin
jahit; mesin jahit industri; mesin jahit, listrik; mesin kawat ekstrusi; mesin kayu listrik gergaji; mesin keling; mesin kemasan;
mesin kompresor udara; mesin las gas; mesin las, dioperasikan dengan gas; mesin las, listrik; mesin mengasah; mesin
menyapu; mesin packing; mesin pelubang; mesin pemadat tanah; mesin pembersih isap [pembersih vakum]; mesin pembersih
karpet; mesin pembersih pasir; mesin pembuat batu bata; mesin pembuat kawat; mesin pembuat sosis; mesin pembungkus;
mesin pemintal; mesin pemintal benang; mesin pemisah; mesin pemotong; mesin pemotong daging untuk keperluan rumah
tangga; mesin pemotong daging, listrik; mesin pemotong daging, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mesin pemotong
kertas; mesin pemotong padi; mesin pemotong rumput; mesin pemotong rumput [mesin]; mesin pemotong rumput mekanik;
mesin pemotong rumput robot; mesin pemotong rumput, listrik; mesin pemotong tebu; mesin pemuat batu bara; mesin
penanam benih pertanian; mesin pencampuran; mesin pencuci lantai; mesin pencuci pakaian; mesin pencuci piring; mesin
pencuci piring untuk keperluan industri; mesin pengaduk adonan; mesin pengamplasan; mesin pengamplasan untuk
pengerjaan kayu; mesin pengangkat; mesin pengangkut; mesin pengebor; mesin pengeboran untuk pengerjaan logam; mesin
pengecatan; mesin pengemas untuk makanan; mesin pengemas vakum; mesin pengepres pakaian, listrik; mesin pengering
padi; mesin pengering spin [tidak dipanaskan]; mesin pengeruk tanah; mesin pengerukan; mesin penggali; mesin penggiling;
mesin penggiling kayu; mesin penggiling padi; mesin penggilingan kayu; mesin penghancur; mesin penghisap udara; mesin
pengolahan daging; mesin pengupas jagung dan biji-bijian; mesin pengupas kulit ari padi; mesin pengupas kulit kopi; mesin
penyaring; mesin penyebar pupuk; mesin penyegel untuk keperluan industri; mesin penyemprot air; mesin penyemprotan;
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mesin perforasi untuk keperluan industri; mesin perforasi untuk pengerjaan logam; mesin pertanian; mesin pertukangan; mesin
pisau penajaman; mesin planing; mesin planing kayu; mesin pneumatik dan aparat; mesin pompa angin (instalasi
bengkel); mesin pompa bertekanan tinggi; mesin potong, listrik; mesin sandblasting; mesin senapan semprot angin; mesin
setrika; mesin stamping; mesin tekanan cuci; mesin tutup botol; mesin untuk memadatkan tanah; mesin untuk membersihkan
permukaan menggunakan air bertekanan tinggi; mesin untuk membuat kardus; mesin untuk mencuci peralatan dapur; mesin
untuk mengemas makanan; mesin untuk pengolahan bahan makanan; mesin-mesin saringan (filter) membran; mixer [mesin];
mixer dapur, listrik; mixer listrik untuk keperluan rumah tangga; mixer makanan, listrik; mixer makanan, listrik, untuk keperluan
rumah tangga; mixer, listrik, untuk keperluan rumah tangga; motor listrik dan bagiannya, selain untuk kendaraan darat; motor
listrik untuk mesin; motor mesin jahit; motor servo arus bolak balik; motor, selain untuk kendaraan darat; naik-on mesin
pemotong rumput; nozel isap untuk penyedot debu; obeng listrik tanpa kabel; obeng, listrik; obeng, pneumatik; obor las; obor
las, dioperasikan dengan gas; obor las, listrik; pahat untuk mesin; palu hidrolik; palu listrik; palu putar, listrik; parut, listrik;
pegas (bagian dari mesin); pelumas pompa; pemanas air [bagian dari mesin]; pemangkas lindung nilai, listrik; pemangkas
rumput, listrik; pemasangan pelat untuk mesin; pembersih lantai robotik; pembersih udara [bagian-bagian mesin]; pembersih
vakum basah dan kering; pembersih vakum didukung oleh baterai yang dapat diisi ulang; pembersih vakum listrik; pembersih
vakum listrik untuk keperluan rumah tangga; pembersih vakum robot; pembuka jendela, hidrolik; pembuka jendela, listrik;
pembuka jendela, pneumatik; pembuka pintu, hidrolik; pembuka pintu, listrik; pemeras buah, listrik, untuk keperluan rumah
tangga; pemeras jus, listrik; pemotong beton; penajam gunting, listrik; penajam pisau, listrik; pencakar conveyor belt;
pengangkat Pallet/Pemindah Pallet; pengatur kecepatan untuk mesin, mesin dan motor; pengepres buah, listrik; pengepres
buah, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pengepres hidrolik; pengepres hidrolik untuk pengerjaan logam; penggiling
daging, listrik, untuk keperluan rumah tangga; penggiling dapur, listrik; penggiling kopi, listrik; penggiling kopi, selain
dioperasikan dengan tangan; penggiling makanan, listrik; penggiling makanan, listrik, untuk keperluan rumah tangga;
penggiling, listrik, untuk keperluan rumah tangga; penghancur; penghancur es, listrik; penghancur kertas untuk keperluan
industri; penghancur untuk keperluan industri; penghancur, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pengolah makanan, listrik;
pengolah makanan, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pengupas buah listrik; pengupas buah, listrik; penutup jendela,
hidrolik; penutup jendela, listrik; penutup jendela, pneumatik; penutup pintu, hidrolik; penutup pintu, listrik; penyaring udara
untuk mobil; penyedot debu; penyedot debu untuk keperluan industri; penyedot debu untuk keperluan rumah tangga; penyedot
debu untuk mobil; penyemprot insektisida [mesin]; peralatan dapur bertenaga listrik untuk dicing, Mincing, mengiris dan
memotong makanan; peralatan pembersih jendela, listrik; peralatan pengelasan, dioperasikan dengan gas; peralatan solder,
listrik; peredam kejut (elemen mesin bukan untuk kendaraan darat); perkakas bor listrik untuk rumah tangga; pisau mesin
penggiling; pisau pemotong sekam; pisau untuk gergaji bundar; pisau untuk gergaji listrik; pisau untuk mesin memotong;
pisau, listrik; pistol semprot untuk cat; piston untuk mesin; pompa [bagian mesin, mesin atau motor]; pompa [mesin]; pompa air
listrik; pompa air listrik tekanan tinggi; pompa air untuk mandi; pompa air untuk mesin kendaraan darat; pompa air untuk mesin
pancang; pompa air untuk motor dan mesin; pompa air untuk unit penyaringan air; pompa bahan bakar yang dapat mengatur
sendiri; pompa celup dc; pompa dan kompresor menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; pompa hidrolik; pompa hisap;
pompa minyak untuk mesin kendaraan darat; pompa putar; pompa saringan; pompa tekanan tinggi; pompa udara [instalasi
garasi]; pompa udara bertekanan; pompa ulir; pompa untuk instalasi pemanas; pompa untuk mesin kendaraan darat; pompa
untuk mesin pendingin; pompa vakum; pompa, listrik; poros untuk pompa; radiator [pendinginan] untuk motor dan mesin; rak
pencuci piring [bagian dari mesin pencuci piring]; rantai lift logam; rantai roller menjadi bagian dari mesin; rantai roller, selain
untuk kendaraan darat; ratchet kunci pas, listrik; regulator [bagian mesin]; rem cakram menjadi bagian dari mesin; rem cakram
untuk mesin; robot pembersih jendela; robot pengamplas; robot untuk penggilingan; rol konveyor; roll pengiling; rotary blower;
router [Mesin Perkakas]; sabuk lift; sabuk untuk motor dan mesin; sapu listrik; saringan mesin.; saringan minyak.; saringan oli.;
saringan tangki.; saringan udara pada kabin.; saringan udara.; saringan ventilasi tangki.; sealer vakum listrik makanan; sekop,
mekanis; sekrup konveyor; selang penyedot debu; senjata lem, listrik; senjata semprot powder coating; senjata-senjata
penyolderan; setrika menekan; sikat [bagian dari mesin]; sikat kawat [bagian dari mesin]; sikat rotary untuk mesin; sikat untuk
penyedot debu; slicers makanan, listrik; solder besi, listrik; stang piston; stater penghidup/matikan mesin; tang hidrolik (bagian
dari mesin Membangun); tangki perluasan bagian dari mesin; tekanan tinggi pompa untuk instalasi cuci; traktor rumput; trek
karet menjadi bagian dari crawler di crane; trek karet menjadi bagian dari crawler di excavator; trek karet menjadi bagian dari
perayap di mesin konstruksi; trek karet menjadi bagian dari perayap di mesin pembuat jalan; trek karet menjadi bagian dari
perayap di mesin pertanian; trek karet menjadi bagian dari perayap pada mesin dan peralatan bongkar muat; unit kipas angin
listrik untuk pembersih vakum; ===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022071588
: 16/09/2022 10:58:52
:
: PT. JAVA KARLOS INDONESIA

540 Etiket

: Jl. Zentana no. 87, Desa Ngijo, Kec. Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur,
65152
: 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
: UNTA MAS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: emas, abu-abu
: 17
: ===Lapisan plastik untuk keperluan pertanian; Lembaran mulsa plastik untuk keperluan pertanian; film mulsa; film plastik
biodegradable untuk keperluan pertanian; selang air; selang irigasi; selang karet untuk keperluan pertanian; selang plastik
untuk keperluan pertanian; selang, bukan dari logam, untuk keperluan pertanian; tikar mulsa terbuat dari bahan lembaran
plastik untuk digunakan dalam menekan gulma===
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===Lapisan plastik untuk keperluan pertanian; Lembaran mulsa plastik untuk keperluan pertanian; film mulsa; film plastik
biodegradable untuk keperluan pertanian; selang air; selang irigasi; selang karet untuk keperluan pertanian; selang plastik
untuk keperluan pertanian; selang, bukan dari logam, untuk keperluan pertanian; tikar mulsa terbuat dari bahan lembaran
plastik untuk digunakan dalam menekan gulma===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071589
: 16/09/2022 10:59:34
:
: STEVEN WU, LIMIN CHANDRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. DANAU SINGKARAK NO. 1 F, SEI AGUL, MEDAN BARAT, Kota Medan,
Sumatera Utara
: Salim Halim S.H.
: Jalan Merbabu No. 7A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MIO PLATINUM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, ABU-ABU, PUTIH
: 11
: ===Instalasi pelembab udara, Khususnya untuk ruang tamu; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap,
pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; bak mandi; instalasi kamar mandi;
instalasi mandi sauna; instalasi pemanas [air]; instalasi pendingin air; kloset portabel dan sekali pakai; pemanasan laci untuk
dapur; peralatan untuk instalasi penyediaan air; ruang bersih [instalasi sanitasi]; wastafel kamar mandi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022071620
: 16/09/2022 11:51:17
:
: Hyatt International Corporation

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 150 North Riverside Plaza, 14th Floor, Chicago, IL 60606, USA
: 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
: HYATT HOUSE
: HYATT HOUSE = frase ciptaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 43
: ===Layanan hotel yang berupa program penghargaan insentif; Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi sementara;
Tempat makan yang menghidangkan kudapan; akomodasi sementara; jasa hotel khusus yang diberikan sebagai bagian dari
suatu program untuk tamu hotel yang sering berkunjung; jasa reservasi untuk penyediaan akomodasi perumahan sementara
untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; katering yang menyediakan makanan dan minuman; layanan hotel; layanan
hotel resor; layanan motel; mengatur dan menyediakan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi perumahan
sementara; menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan layanan informasi penginapan
perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong; penyediaan informasi mengenai jasa
restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan
akomodasi sementara; penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang
yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyediaan tempat
perjamuan makan dan acara sosial untuk acara spesial; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk
konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan ruang pertemuan; penyewaan tempat
untuk acara dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara;
restoran, bar, dan layanan lounge koktail===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071621
: 16/09/2022 11:55:49
:
: PT.BERLIAN EKA SAKTI TANGGUH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.KL YOS SUDARSO KM.6 NO.15, Kota Medan, Sumatera Utara, 22886
:
:

740

Tipe Merek

540 Etiket

540 Etiket

Merek Kata
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566

Nama Merek
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

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
: YONNA
: Tidak Ada Terjemahan
: HITAM PUTIH
: 29
: ===margarin; mentega putih; minyak sawit untuk makanan===
: JID2022071622
: 16/09/2022 12:01:59
:
: PT. Jabat Erat Digital Inovatif

540 Etiket

: Gedung The Bellezza Office BSA (Bellezza Shopping Arcade) Lantai 1 SA1-06,
Jalan Letjen Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, RT.4/RW.2, Kelurahan Grogol
Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Provinsi Jakarta Selatan 12210, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210
: 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
: GROWTH SPACE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Ungu
: 41
: ===informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; layanan instruksi dan pelatihan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan pelatihan; layanan pelatihan berkelanjutan; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pencitraan digital
[fotografi]; layanan pencitraan digital [pengeditan gambar]; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik,
linguistik dan kejuruan; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang musik, video, dan film; melakukan acara hiburan, acara
budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan;
melakukan kelas latihan; melakukan kelas latihan boot camp; melakukan kursus korespondensi; melakukan kursus pelatihan;
melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan seminar; memimpin kelas;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah;
mengatur kursus pelatihan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; pendidikan lebih
lanjut; pendidikan yang lebih tinggi; penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan
kursus pembelajaran jarak jauh; penyelenggaraan seminar pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022071623
: 16/09/2022 12:04:43
:
: FERDY GUNAWAN, SUNG

540 Etiket

: Perum Metro Marina Barat V Blok F No.19, RT.010 RW.011, Kelurahan Ancol,
Kecamatan Pademangan, , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14430
: 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
: GIZZ & LUKISAN
: GIZZ Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Pink, Biru, dan Hijau
: 18
: ===Tas Kulit; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet genggam kecil [tas]; koper; kulit dan tas kulit imitasi; ransel; tas;
tas kantor; tas kecil untuk pria; tas olahraga; tas perjalanan; tas sekolah; tas tangan untuk wanita; tas wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071624
: 16/09/2022 12:04:53
:
: NURUL ICHSANI PURBA

540 Etiket

: Jalan Dusun III Hutarao, Kel. Huta Rao, Kec. Bandar Pulau, Kabupaten Asahan,
Sumatera Utara, 21275
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ICHSAN KERIPIK cemilan sehat kekinian
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Merah Maron, Cream dan Putih
: 29
: ===Produk terbuat dari kentang; kentang goreng singkong; keripik pisang; keripik singkong===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022071625
: 16/09/2022 12:04:57
:
: Hendry Oktavianus

540 Etiket

: Taman Alfa Indah F2 No. 5 RT.008/RW.005, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, DKI
Jakarta 11640, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11640
: 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
: Apartvilla
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Hitam, Putih
: 36
: ===Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang
industri Properti (Real Property); dealer properti dan agen pengelola, dalam semua jenis properti, pengembangan, tanah dan
real estat; jasa asuransi properti; jasa manajemen aset properti; memberikan saran di bidang asuransi properti dan
kecelakaan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071626
: 16/09/2022 12:08:52
:
: JAMES

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apartemen Green Bay Tower E Lt.23 Unit AJ Rt.005/010, Pluit - Penjaringan, Jakarta
Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ELDORE BEAUTY + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Krem, Hitam dan Putih.
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau

740

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; Balsem dan losion yang dipakai
setelah bercukur; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah;
Bedak padat untuk wajah; Bedak salisil; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan
kosmetik; Bibit parfum; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan atau zat untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan
atau zat pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih
saluran bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan atau zat
pembersih sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk
membersihkan komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk membersihkan tar jalan, getah pohon, dan
serangga membandel pada permukaan kendaraan; Cairan harum untuk tubuh; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan;
Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan
pembersih kotoran yang mengandung kalsium; Cairan pembersih transmisi otomatis; Cairan pembersih untuk pendingin
mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak
mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian;
Cairan untuk rambut (kosmetik); Deodorant stick; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair
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konsentrat; Deterjen cair standar; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens and minyak yang mudah
menguap; 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; 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 Pembersih; 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 dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; 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 untuk pemutih kulit; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah
untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur;
Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk
tubuh (tidak mengandung obat); Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipstik berbentuk pasta;
Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi
untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion pelembab (kosmetik); Losion
pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; 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 tangan dan tubuh; Losion
untuk wajah; 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; Masker wajah (kosmetik); 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 pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak, krim dan losion untuk
kulit; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh
yang disemprotkan; Parfum, eau de toilette; Pasta gigi dan obat kumur; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik);
Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk
penggunaan kosmetik; Pelet (Minyak); Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang
tidak mengandung obat-obatan; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan
sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Permen karet kunyah untuk memutihkan
gigi; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama;
Pewarna dan cat rambut; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit;
Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi; 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; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan
cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; 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 sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat;
Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan perawatan
kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner
(pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan pewarna kuku; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk
memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan dan losion untuk
perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; 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; Sediaan-sediaan
pewarna bibir; 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; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik); Tapal gigi; Tempat lipstik; Tisu deodoran; Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); air parfum; air toilet yang mengandung
minyak ular; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amplas untuk mengasah pensil gambar;
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; aromatik [minyak esensial]; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan
parfum dan perasa/aroma; bahan pewarna rambut; 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; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas 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; bilasan pemutih
gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
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keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk
bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; 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 sabun; bubuk wangi
untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir
surya; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih
kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan penghapus kutek;
cairan penghilang noda; 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; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih injector;
cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; 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;
deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen
pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen untuk keperluan rumah
tangga; deterjen untuk mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk
keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; 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; 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]; face
tonics klarifikasi penyeimbang minyak; 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 mandi, krim dan minyak; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pasta gigi; gel pelembab [kosmetik];
gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pemutihan gigi; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk gigi; 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 basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; 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; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik);
kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan kacamata; kain diresapi
dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; 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
pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan
kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik
untuk keperluan kosmetik; kertas amplas untuk mengasah pensil gambar; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; 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 pembersih untuk digunakan dalam mencuci
rambut khusus conditioner; 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 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 digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan;
kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; 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 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; 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 dasar
bedak; 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
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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; 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 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, losion dan gel penyamakan; krim, minyak, lotion,
semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; larutan pembersih untuk
peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; linen untuk penggunaan kosmetik; 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 (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik;
losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut;
losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak
mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang
dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); 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
pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih gigi; 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; 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]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; mandi
minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik;
masker pemutih kulit wajah; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut;
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; 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 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 rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak gaultheria; 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 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 pelindung matahari
[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 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; 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; 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 gigi; pasta gigi
cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat
kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi;
pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab
kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung
matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih karang gigi (tidak mengandung
obat); pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersihan, pemolesan dan cairan
abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembilas gigi; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut
untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena;
pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pensil alis; pensil blush on; pensil
eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk keperluan
memutihkan gigi; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan
minyak; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; 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
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yang telah diresapi pelembab; 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; 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; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna
Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna janggut; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk
rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna untuk keperluan toilet; pewarnaan rambut dan
sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles gigitiruan; 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]; 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 wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk
perawatan kulit berbentuk cairan; racun lebah untuk keperluan kosmetik; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah
dan termasuk buluh; 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 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 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 manikmanik 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; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan
pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan
berjemur [kosmetik]; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil
tercium bersih; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan douching untuk
keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan gigi non-obat untuk anjing;
sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak;
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 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 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 pemutihan gigi; sediaan pengencangan payudara kosmetik;
sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (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 rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan
minyak kelapa murni; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat;
sediaan pewarnaan rambut; 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 membersihkan
gigi; sediaan untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk
pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan,
pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet
preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan
awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; 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
untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangiwangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak mengandung
obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir gigi; semprotan
deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh digunakan
sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
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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); strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta gigi; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond
untuk keperluan kosmetik; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari
[kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan;
tabir surya untuk keperluan kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; 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; tempat lipstik; terpene [minyak esensial]; 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 deodoran untuk penggunaan
pribadi; 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
wajah kosmetik; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik
rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut; 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

: DID2022071627
: 16/09/2022 12:09:15
:
: MASKUNI

540 Etiket

: Paringin Timur RT 007 RW 000 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan 71615, Kabupaten Balangan,
Kalimantan Selatan, 71615
: Reni Sunarty S.H., M.H.
: Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK, Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ISTANA KALULUT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan cokelat
: 30
: ===madu; madu untuk makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022071628
: 16/09/2022 12:12:25
:
: Hyatt International Corporation

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 150 North Riverside Plaza, 14th Floor, Chicago, IL 60606, USA
: 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
: HYATT HOUSE & Design
: HYATT HOUSE = frase ciptaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 43
:
===Layanan hotel yang berupa program penghargaan insentif; Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi sementara;
Tempat makan yang menghidangkan kudapan; akomodasi sementara; jasa hotel khusus yang diberikan sebagai bagian dari
suatu program untuk tamu hotel yang sering berkunjung; jasa reservasi untuk penyediaan akomodasi perumahan sementara
untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; katering yang menyediakan makanan dan minuman; layanan hotel; layanan
hotel resor; layanan motel; mengatur dan menyediakan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi perumahan
sementara; menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan layanan informasi penginapan
perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong; penyediaan informasi mengenai jasa
restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan
akomodasi sementara; penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang
yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyediaan tempat
perjamuan makan dan acara sosial untuk acara spesial; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk
konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan ruang pertemuan; penyewaan tempat
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untuk acara dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara;
restoran, bar, dan layanan lounge koktail===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071629
: 16/09/2022 12:12:33
:
: JAMES

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apartemen Green Bay Tower E Lt.23 Unit AJ Rt.005/010, Pluit - Penjaringan, Jakarta
Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LEMORA BEAUTY + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 3
:
===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); 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; Balsem dan losion yang dipakai
setelah bercukur; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah;
Bedak padat untuk wajah; Bedak salisil; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan
kosmetik; Bibit parfum; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan atau zat untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan
atau zat pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih
saluran bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan atau zat
pembersih sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk
membersihkan komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk membersihkan tar jalan, getah pohon, dan
serangga membandel pada permukaan kendaraan; Cairan harum untuk tubuh; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan;
Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan
pembersih kotoran yang mengandung kalsium; Cairan pembersih transmisi otomatis; Cairan pembersih untuk pendingin
mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak
mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian;
Cairan untuk rambut (kosmetik); Deodorant stick; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair
konsentrat; Deterjen cair standar; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens and minyak yang mudah
menguap; 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; 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 Pembersih; 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 dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; 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 untuk pemutih kulit; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah
untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur;
Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk
tubuh (tidak mengandung obat); Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipstik berbentuk pasta;
Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi
untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion pelembab (kosmetik); Losion
pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; 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 tangan dan tubuh; Losion
untuk wajah; 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; Masker wajah (kosmetik); 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 pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak, krim dan losion untuk
kulit; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh
yang disemprotkan; Parfum, eau de toilette; Pasta gigi dan obat kumur; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik);
Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk
penggunaan kosmetik; Pelet (Minyak); Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang
tidak mengandung obat-obatan; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan
sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Permen karet kunyah untuk memutihkan
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gigi; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama;
Pewarna dan cat rambut; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit;
Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi; 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; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan
cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; 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 sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat;
Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan perawatan
kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner
(pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan pewarna kuku; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk
memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan dan losion untuk
perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; 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; Sediaan-sediaan
pewarna bibir; 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; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik); Tapal gigi; Tempat lipstik; Tisu deodoran; Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); air parfum; air toilet yang mengandung
minyak ular; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amplas untuk mengasah pensil gambar;
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; aromatik [minyak esensial]; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan
parfum dan perasa/aroma; bahan pewarna rambut; 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; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas 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; bilasan pemutih
gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan
kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak
wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; 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 sabun; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir surya;
cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih
kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan penghapus kutek;
cairan penghilang noda; 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; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih injector;
cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; 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;
deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen
pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen untuk keperluan rumah
tangga; deterjen untuk mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk
keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; 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; 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]; face
tonics klarifikasi penyeimbang minyak; 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 mandi, krim dan minyak; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pasta gigi; gel pelembab [kosmetik];
gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pemutihan gigi; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk gigi; 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 basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; 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; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik);
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kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan kacamata; kain diresapi
dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; 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
pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan
kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik
untuk keperluan kosmetik; kertas amplas untuk mengasah pensil gambar; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; 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 pembersih untuk digunakan dalam mencuci
rambut khusus conditioner; 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 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 digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan;
kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; 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 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; 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 dasar
bedak; 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; 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 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, losion dan gel penyamakan; krim, minyak, lotion,
semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; larutan pembersih untuk
peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; linen untuk penggunaan kosmetik; 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 (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik;
losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut;
losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak
mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang
dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); 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
pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih gigi; 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; 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]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; mandi
minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik;
masker pemutih kulit wajah; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut;
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; 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 dan
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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 rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak gaultheria; 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 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 pelindung matahari
[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 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; 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; 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 gigi; pasta gigi
cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat
kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi;
pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab
kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung
matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih karang gigi (tidak mengandung
obat); pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersihan, pemolesan dan cairan
abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembilas gigi; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut
untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena;
pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pensil alis; pensil blush on; pensil
eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk keperluan
memutihkan gigi; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan
minyak; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; 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; 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; 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; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna
Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna janggut; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk
rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna untuk keperluan toilet; pewarnaan rambut dan
sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles gigitiruan; 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]; 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 wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk
perawatan kulit berbentuk cairan; racun lebah untuk keperluan kosmetik; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah
dan termasuk buluh; 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 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 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 manikmanik 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; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan
pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan
berjemur [kosmetik]; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil
tercium bersih; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan douching untuk
keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan gigi non-obat untuk anjing;
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sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak;
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 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 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 pemutihan gigi; sediaan pengencangan payudara kosmetik;
sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (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 rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan
minyak kelapa murni; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat;
sediaan pewarnaan rambut; 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 membersihkan
gigi; sediaan untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk
pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan,
pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet
preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan
awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; 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
untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangiwangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak mengandung
obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir gigi; semprotan
deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; 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); strip pemutih
gigi; strip pemutih, pasta gigi; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu
pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari
untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya untuk keperluan
kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; 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; tempat lipstik; terpene [minyak esensial]; 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 deodoran untuk penggunaan pribadi; 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 wajah kosmetik; tongkat kapas
serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik;
transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; wewangian, minyak atsiri, kosmetik
tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
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: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: LEMORA BEAUTY + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha;
Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan
kebugaran dan kesehatan; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan
perlengkapan bayi; Agen penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui
jaringan-jaringan komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan;
Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa
melalui jaringan komputer global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; 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 Elektronik; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Distributor peralatan dan perlengkapan
bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Gerai penjualan makanan dan
minuman; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan
komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan
penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; 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; Invoicing perpajakan; 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 akunting; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa distribusi; Jasa ecer yang berkaitan dengan
peralatan teknologi informasi; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; 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 kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman;
Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa
konsultasi usaha yang berkaitan 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 mesinmesin 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 mesinmesin 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 bagianbagiannya, 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 sinar-X (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
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listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, 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 bagian-bagiannya, 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 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
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 online untuk pakaian bersepeda;
Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda
listrik; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa
penjualan perlengkapan mendaki gunung; 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 penyediaan fasilitas biro bisnis; 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 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 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
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

Halaman 407 dari 696

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 perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan eksporimpor; 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 dan pemasaran secara online melalui jaringan
komputer dan situs web (website); Jasa publisitas luar ruangan; 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 sehubungan dengan
pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; 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 eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (ecigarettes), 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 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 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 barangbarang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Keagenan tenaga kerja; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; 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 perdagangan produk
UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi yang berkaitan dengan
hubungan masyarakat; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan administrasi bisnis yang
disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; 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 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 bagasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang
menampilkan botol terisolasi; 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 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
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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 panci
untuk memasak; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik; 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 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 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 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 sterilisasi pengering
piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil
untuk bepergian; 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 multiguna; 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 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 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 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 untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan
fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; 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 impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; 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 nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan
sosial dengan bisnis; Layanan pemrosesan kantor; Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengembangan bisnis,
seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; 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 promosi dan publisitas; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel
online barang-barang elektronik melalui situs web; 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 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 toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk
mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; 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 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 bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan
toko grosir yang menampilkan botol terisolasi; 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
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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 panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; 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 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 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 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 sterilisasi pengering piring; 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 ritel menampilkan selempang
jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela non-logam; 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 yang menampilan pakaian dalam wanita; 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 bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel;
Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; 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 panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan
panggangan elektrik; 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 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 memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; 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 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 sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet;
Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; 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
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dapur; 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 melalui situs web secara ritel
online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online;
MINI MARKET; 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 data; Manajemen usaha dan operasi
pusat data; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; 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 orang lain melalui situs web (website);
Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi,
berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web
ritel online orang lain; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam
perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada
jasa keuangan dan asuransi; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan;
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.; 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; Pengelolaan arsip perniagaan;
Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan; Pengelolaan laporan
proyek bisnis; Pengiklanan di surat kabar; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; 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; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai data demografis; Penyediaan informasi
komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi konsumen
melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan laporan bisnis (komersial); 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; Peragaan barang; Perbandingan harga dan evaluasi
berbagai produk; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan
perlengkapannya dan piranti lunak; 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; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; 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 pihak lain melalui jaringan komputer; Pusat perbelanjaan komprehensif
melalui internet; Saran manajemen pemasaran; Supermarket bahan bangunan; TOKO SERBA ADA; Tempat penyelenggara
kursus penyelaman (diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Eceran Elektronik; Toko
Grosir Elektronik; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; 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 jam tangan; Toko kue; Toko makanan 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 perlengkapan bayi; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa
es dan buah; Toko-toko Grosir Elektronik; administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; 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 impor-ekspor; agen
penjualan barang baik eceran maupun grosir; 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; analisa informasi bisnis; analisis biaya; analisis dan studi atas informasi
yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi
per-iklanan; 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); bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; bantuan bisnis
untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan;
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desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang
(bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); distribusi materi iklan dan penyebaran
pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distributor aluminium; 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; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; iklan komersial perusahaan;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan, promosi, dan layanan keagenan; informasi bisnis;
informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan pertanyaan bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk
konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk
pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya; 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; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen
periklanan; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent
(manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa analisis pasar; 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 lembaran
dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk
perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk segar; 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 iklan dan promosi;
jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer;
jasa jasa katalog toko eceran; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi pemasaran bisnis; 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 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 organisasi dan manajemen program
promosi insentif dan penjualan; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; 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 penagihan; 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 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 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 minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; 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
,galvanis, 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
perdagangan aluminium; jasa perdagangan gas; jasa periklanan; 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,
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 prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa promosi dan
pemasaran secara online; jasa ritel; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak
beralkohol; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; 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 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, 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 konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan
jasa-jasa 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 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 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 strategi perniagaan; jasa-jasa toko ritel
online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait
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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 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 penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan
diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; 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 untuk orang lain; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet
dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi laporan medis; kompilasi purwa rupa
(prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan
program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis mengenai kegiatan
pemasaran; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan
administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di
internet; layanan analitik bisnis; 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 bisnis dan
layanan bantuan bisnis; layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); 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 eceran atau grosir untuk
peralatan CCTV; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran untuk pelumas dan bensin;
layanan evaluasi bisnis; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan
grosir untuk yogurt beku; 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 secara daring
untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan
konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana;
layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; 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 pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen
bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen
hubungan pelanggan; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pemasaran email; layanan
pemasaran online; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang
direkam sebelumnya; layanan penagihan; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; 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 penempatan magang; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan penyediaan
informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; 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, 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 dan iklan melalui internet; 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 lilin wangi; layanan ritel online; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk
peralatan golf; layanan ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan
ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk sepatu; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan
ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang
berkaitan dengan utas; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan
minuman; layanan rujukan dan penempatan pribadi; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan
tampilan merchandising bisnis; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan persiapan
wewangian; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan
dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; 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
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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 kacamata; layanan toko ritel
menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan
CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online yang menampilkan
hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; 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 peralatan terapi fisik; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan
jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan untuk analisa data besar (big data);
layanan waralaba dan ritel; 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; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis seniman
pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan
dengan permainan golf; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi
bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen kantor yang terkomputerisasi;
melakukan survei pasar; 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 sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; memberikan
informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan laptop; 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 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 kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP
untuk paket hiburan langsung; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi
video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; 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 penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam energi yang dapat
diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; menyediakan
direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan
sosial lainnya; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet;
menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan
layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions)
untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyiapkan dan menempatkan iklan
luar ruangan 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; minimarket; nasehat manajemen; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau
pemain musik; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis
atau iklan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pekerjaan kantor secara umum
tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain;
pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran kata-kata melalui mulut; pembaharuan
dan pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan,
yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pemrosesan pesanan
administratif; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian
data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer; penelitian dan survei bisnis; penelitian
pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penempatan produk cetakan dalam
amplop (surat langsung); 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, 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 (termasuk poin elektronik) 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 penyediaan 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; 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; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial;
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; pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan laporan bisnis;
pengelolaan resiko bisnis; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising);
pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga; pengoperasian
usaha situs komunitas di Internet; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengumpulan
data dan analisis statistikal; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan lagu secara
digital melalui jaringan online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penyatuan, untuk
kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk
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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 materi pemasaran; 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 untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan
fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi komersial yang berkaitan
dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; 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 produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui
situs web; 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
laporan bisnis dan / atau komersial; 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 ruang di Internet
untuk periklanan; 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, 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; penyimpanan data dan pemrosesan
data; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya;
perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui Internet; perdagangan barang; perdagangan eceran
komputer bekas; 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 tenaga kerja; 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, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media;
periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkiraan dan analisis ekonomi; persiapan dan realisasi rencana
dan konsep media dan iklan; persiapan milis; persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain;
perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan
para pelaksana perniagaan (business); presentasi barang melalui media komunikasi untuk keperluan pengecer; produksi iklan,
yaitu, produksi bahan iklan; promosi atas undian berhadian, kompetisi-kompetisi dan insentif-insentif kepada para pelanggan;
promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet,
intranet, ekstranet dan pemasaran; proses dan verifikasi data yang terkomputerisasi; 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 naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan pemasaran; publisitas iklan industri dan komersial;
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; riset bisnis dan pemasaran; segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; 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; 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 balapan
sepeda; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan pengelolaan dan pelestarian lingkungan; stan penjualan makanan
ringan; stan penjualan minuman; studi pasar terkait dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; supermarket; tata
buku; toko; toko bangunan; toko eceran; toko eceran bahan bangunan; toko grosir; toko online dan offline untuk barangbarang selam; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual
barang-barang kebutuhan bayi; toko roti; toko yang menjual perhiasan; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layananlayanan 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===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071631
: 16/09/2022 12:17:31
:
: PT.BERLIAN EKA SAKTI TANGGUH

Alamat Pemohon

: JL.KL YOS SUDARSO KM.6 NO.15, Kota Medan, Sumatera Utara, 22886

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ANIFA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 29
: ===margarin; mentega putih; minyak sawit untuk makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022071632
: 16/09/2022 12:19:24
:
: JAMES

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apartemen Green Bay Tower E Lt.23 Unit AJ Rt.005/010, Pluit - Penjaringan, Jakarta
Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ELDORE BEAUTY + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Krem, Hitam dan Putih.
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha;
Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan
kebugaran dan kesehatan; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan
perlengkapan bayi; Agen penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui
jaringan-jaringan komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan;
Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa
melalui jaringan komputer global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; 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 Elektronik; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Distributor peralatan dan perlengkapan
bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Gerai penjualan makanan dan
minuman; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan
komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan
penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; 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; Invoicing perpajakan; 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 akunting; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa distribusi; Jasa ecer yang berkaitan dengan
peralatan teknologi informasi; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; 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 kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman;
Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa
konsultasi usaha yang berkaitan 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 mesinmesin 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 mesinmesin 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
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tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, 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 sinar-X (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 bagianbagiannya, 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 bagian-bagiannya, 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 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
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 online untuk pakaian bersepeda;
Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda
listrik; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa
penjualan perlengkapan mendaki gunung; 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 penyediaan fasilitas biro bisnis; 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 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 peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik)
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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 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 perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan eksporimpor; 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 dan pemasaran secara online melalui jaringan
komputer dan situs web (website); Jasa publisitas luar ruangan; 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 sehubungan dengan
pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; 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 eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (ecigarettes), 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 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 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 barangbarang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Keagenan tenaga kerja; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; 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
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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 perdagangan produk
UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi yang berkaitan dengan
hubungan masyarakat; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan administrasi bisnis yang
disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; 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 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 bagasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang
menampilkan botol terisolasi; 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 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
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci
untuk memasak; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik; 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 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 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 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 sterilisasi pengering
piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil
untuk bepergian; 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 multiguna; 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 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 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 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 untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan
fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; 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 impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; 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 nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan
sosial dengan bisnis; Layanan pemrosesan kantor; Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengembangan bisnis,
seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel
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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 promosi dan publisitas; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel
online barang-barang elektronik melalui situs web; 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 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 toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk
mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; 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 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 bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan
toko grosir yang menampilkan botol terisolasi; 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 panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; 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 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 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 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 sterilisasi pengering piring; 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 ritel menampilkan selempang
jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela non-logam; 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 yang menampilan pakaian dalam wanita; 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 bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel;
Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; 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
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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 panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan
panggangan elektrik; 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 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 memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; 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 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 sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet;
Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; 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 yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; 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;
MINI MARKET; 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 data; Manajemen usaha dan operasi
pusat data; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; 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 orang lain melalui situs web (website);
Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi,
berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web
ritel online orang lain; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam
perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada
jasa keuangan dan asuransi; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan;
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.; 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; Pengelolaan arsip perniagaan;
Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan; Pengelolaan laporan
proyek bisnis; Pengiklanan di surat kabar; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; 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; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai data demografis; Penyediaan informasi
komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi konsumen
melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan laporan bisnis (komersial); 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; Peragaan barang; Perbandingan harga dan evaluasi
berbagai produk; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan
perlengkapannya dan piranti lunak; 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; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
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video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; 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 pihak lain melalui jaringan komputer; Pusat perbelanjaan komprehensif
melalui internet; Saran manajemen pemasaran; Supermarket bahan bangunan; TOKO SERBA ADA; Tempat penyelenggara
kursus penyelaman (diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Eceran Elektronik; Toko
Grosir Elektronik; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; 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 jam tangan; Toko kue; Toko makanan 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 perlengkapan bayi; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa
es dan buah; Toko-toko Grosir Elektronik; administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; 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 impor-ekspor; agen
penjualan barang baik eceran maupun grosir; 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; analisa informasi bisnis; analisis biaya; analisis dan studi atas informasi
yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi
per-iklanan; 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); bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; bantuan bisnis
untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan;
desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang
(bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); distribusi materi iklan dan penyebaran
pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distributor aluminium; 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; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; iklan komersial perusahaan;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan, promosi, dan layanan keagenan; informasi bisnis;
informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan pertanyaan bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk
konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk
pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya; 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; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen
periklanan; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent
(manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa analisis pasar; 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 lembaran
dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk
perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk segar; 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 iklan dan promosi;
jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer;
jasa jasa katalog toko eceran; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi pemasaran bisnis; 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 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 organisasi dan manajemen program
promosi insentif dan penjualan; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; 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 penagihan; 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 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 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 minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; 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
,galvanis, 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
perdagangan aluminium; jasa perdagangan gas; jasa periklanan; 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,
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 prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa promosi dan
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pemasaran secara online; jasa ritel; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak
beralkohol; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; 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 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, 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 konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan
jasa-jasa 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 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 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 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 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 penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan
diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; 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 untuk orang lain; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet
dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi laporan medis; kompilasi purwa rupa
(prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan
program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis mengenai kegiatan
pemasaran; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan
administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di
internet; layanan analitik bisnis; 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 bisnis dan
layanan bantuan bisnis; layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); 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 eceran atau grosir untuk
peralatan CCTV; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran untuk pelumas dan bensin;
layanan evaluasi bisnis; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan
grosir untuk yogurt beku; 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 secara daring
untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan
konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana;
layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; 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 pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen
bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen
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hubungan pelanggan; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pemasaran email; layanan
pemasaran online; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang
direkam sebelumnya; layanan penagihan; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; 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 penempatan magang; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan penyediaan
informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; 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, 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 dan iklan melalui internet; 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 lilin wangi; layanan ritel online; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk
peralatan golf; layanan ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan
ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk sepatu; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan
ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang
berkaitan dengan utas; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan
minuman; layanan rujukan dan penempatan pribadi; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan
tampilan merchandising bisnis; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan persiapan
wewangian; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan
dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; 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 kacamata; layanan toko ritel
menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan
CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online yang menampilkan
hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; 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 peralatan terapi fisik; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan
jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan untuk analisa data besar (big data);
layanan waralaba dan ritel; 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; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis seniman
pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan
dengan permainan golf; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi
bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen kantor yang terkomputerisasi;
melakukan survei pasar; 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 sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; memberikan
informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan laptop; 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 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 kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP
untuk paket hiburan langsung; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi
video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; 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 penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam energi yang dapat
diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; menyediakan
direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan
sosial lainnya; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet;
menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan
layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions)
untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyiapkan dan menempatkan iklan
luar ruangan 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; minimarket; nasehat manajemen; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau
pemain musik; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis
atau iklan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pekerjaan kantor secara umum
tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain;
pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran kata-kata melalui mulut; pembaharuan
dan pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan,
yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pemrosesan pesanan
administratif; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian

Halaman 424 dari 696

data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer; penelitian dan survei bisnis; penelitian
pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penempatan produk cetakan dalam
amplop (surat langsung); 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, 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 (termasuk poin elektronik) 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 penyediaan 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; 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; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial;
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; pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan laporan bisnis;
pengelolaan resiko bisnis; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising);
pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga; pengoperasian
usaha situs komunitas di Internet; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengumpulan
data dan analisis statistikal; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan lagu secara
digital melalui jaringan online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; 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 materi pemasaran; 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 untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan
fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi komersial yang berkaitan
dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; 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 produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui
situs web; 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
laporan bisnis dan / atau komersial; 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 ruang di Internet
untuk periklanan; 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, 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; penyimpanan data dan pemrosesan
data; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya;
perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui Internet; perdagangan barang; perdagangan eceran
komputer bekas; 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 tenaga kerja; 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, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media;
periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkiraan dan analisis ekonomi; persiapan dan realisasi rencana
dan konsep media dan iklan; persiapan milis; persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain;
perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan
para pelaksana perniagaan (business); presentasi barang melalui media komunikasi untuk keperluan pengecer; produksi iklan,
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yaitu, produksi bahan iklan; promosi atas undian berhadian, kompetisi-kompetisi dan insentif-insentif kepada para pelanggan;
promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet,
intranet, ekstranet dan pemasaran; proses dan verifikasi data yang terkomputerisasi; 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 naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan pemasaran; publisitas iklan industri dan komersial;
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; riset bisnis dan pemasaran; segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; 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; 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 balapan
sepeda; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan pengelolaan dan pelestarian lingkungan; stan penjualan makanan
ringan; stan penjualan minuman; studi pasar terkait dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; supermarket; tata
buku; toko; toko bangunan; toko eceran; toko eceran bahan bangunan; toko grosir; toko online dan offline untuk barangbarang selam; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual
barang-barang kebutuhan bayi; toko roti; toko yang menjual perhiasan; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layananlayanan 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===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022071633
: 16/09/2022 12:20:07
:
: UDUWARAGE DYLAN DE SILVA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The Langham Residence, Unit President LP 030 District 8 SCBD 28, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 52-53 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
: Isnaini S.H.,
: Gedung Panti Trisula Perwari Jalan Menteng Raya No 35

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOONSTONE RESIDENCES
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat emas dan Putih
: 36
: ===Manajemen tempat tinggal; agen perumahan; jasa penyewaan akomodasi perumahan permanen; jasa penyewaan
perumahan; jasa penyewaan perumahan buatan; jasa penyewaan perumahan siswa; layanan agen perumahan; manajemen
real estat dan perumahan; manajemen real estat, perumahan dan tanah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071634
: 16/09/2022 12:20:44
:
: DEWI LESTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BUKIT MENTENG BLOK K2 SEKTOR 7 RT.004 RW.001, Kota Tangerang Selatan,
Banten, 15220
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DELMART
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Tosca Tua, Hijau Tosca Muda, Putih
: 29
: ===makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022071635
: 16/09/2022 12:22:36
:
: JAMES

540 Etiket

540 Etiket

: Apartemen Green Bay Tower E Lt.23 Unit AJ Rt.005/010, Pluit - Penjaringan, Jakarta
Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Halaman 426 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ANTI KUDET OFFICIAL + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Orange, Hitam dan Putih.
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha;
Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan
kebugaran dan kesehatan; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan
perlengkapan bayi; Agen penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui
jaringan-jaringan komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan;
Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa
melalui jaringan komputer global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; 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 Elektronik; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Distributor peralatan dan perlengkapan
bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Gerai penjualan makanan dan
minuman; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan
komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan
penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; 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; Invoicing perpajakan; 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 akunting; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa distribusi; Jasa ecer yang berkaitan dengan
peralatan teknologi informasi; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; 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 kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman;
Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa
konsultasi usaha yang berkaitan 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 mesinmesin 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 mesinmesin 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 bagianbagiannya, 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

Halaman 427 dari 696

untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (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 bagianbagiannya, 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 bagian-bagiannya, 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 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
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 online untuk pakaian bersepeda;
Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda
listrik; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa
penjualan perlengkapan mendaki gunung; 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 penyediaan fasilitas biro bisnis; 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 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 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
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
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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 perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan eksporimpor; 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 dan pemasaran secara online melalui jaringan
komputer dan situs web (website); Jasa publisitas luar ruangan; 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 sehubungan dengan
pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; 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 eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (ecigarettes), 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 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 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 barangbarang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Keagenan tenaga kerja; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; 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 perdagangan produk
UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi yang berkaitan dengan
hubungan masyarakat; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan administrasi bisnis yang
disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; 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 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 bagasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang
menampilkan botol terisolasi; 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 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
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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
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci
untuk memasak; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik; 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 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 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 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 sterilisasi pengering
piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil
untuk bepergian; 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 multiguna; 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 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 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 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 untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan
fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; 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 impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; 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 nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan
sosial dengan bisnis; Layanan pemrosesan kantor; Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengembangan bisnis,
seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; 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 promosi dan publisitas; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel
online barang-barang elektronik melalui situs web; 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 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 toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk
mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; 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 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 bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan
toko grosir yang menampilkan botol terisolasi; 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;
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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 panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; 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 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 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 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 sterilisasi pengering piring; 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 ritel menampilkan selempang
jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela non-logam; 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 yang menampilan pakaian dalam wanita; 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 bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel;
Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; 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 panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan
panggangan elektrik; 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 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 memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; 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 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 sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet;
Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; 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
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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 yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; 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;
MINI MARKET; 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 data; Manajemen usaha dan operasi
pusat data; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; 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 orang lain melalui situs web (website);
Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi,
berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web
ritel online orang lain; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam
perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada
jasa keuangan dan asuransi; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan;
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.; 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; Pengelolaan arsip perniagaan;
Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan; Pengelolaan laporan
proyek bisnis; Pengiklanan di surat kabar; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; 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; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai data demografis; Penyediaan informasi
komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi konsumen
melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan laporan bisnis (komersial); 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; Peragaan barang; Perbandingan harga dan evaluasi
berbagai produk; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan
perlengkapannya dan piranti lunak; 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; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; 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 pihak lain melalui jaringan komputer; Pusat perbelanjaan komprehensif
melalui internet; Saran manajemen pemasaran; Supermarket bahan bangunan; TOKO SERBA ADA; Tempat penyelenggara
kursus penyelaman (diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Eceran Elektronik; Toko
Grosir Elektronik; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; 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 jam tangan; Toko kue; Toko makanan 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 perlengkapan bayi; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa
es dan buah; Toko-toko Grosir Elektronik; administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; 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 impor-ekspor; agen
penjualan barang baik eceran maupun grosir; 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
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of products, services and company on the internet; analisa informasi bisnis; analisis biaya; analisis dan studi atas informasi
yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi
per-iklanan; 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); bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; bantuan bisnis
untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan;
desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang
(bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); distribusi materi iklan dan penyebaran
pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distributor aluminium; 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; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; iklan komersial perusahaan;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan, promosi, dan layanan keagenan; informasi bisnis;
informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan pertanyaan bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk
konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk
pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya; 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; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen
periklanan; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent
(manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa analisis pasar; 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 lembaran
dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk
perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk segar; 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 iklan dan promosi;
jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer;
jasa jasa katalog toko eceran; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi pemasaran bisnis; 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 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 organisasi dan manajemen program
promosi insentif dan penjualan; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; 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 penagihan; 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 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 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 minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; 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
,galvanis, 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
perdagangan aluminium; jasa perdagangan gas; jasa periklanan; 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,
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 prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa promosi dan
pemasaran secara online; jasa ritel; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak
beralkohol; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; 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 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, 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 konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan
jasa-jasa 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 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 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
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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 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 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 penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan
diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; 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 untuk orang lain; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet
dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi laporan medis; kompilasi purwa rupa
(prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan
program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis mengenai kegiatan
pemasaran; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan
administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di
internet; layanan analitik bisnis; 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 bisnis dan
layanan bantuan bisnis; layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); 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 eceran atau grosir untuk
peralatan CCTV; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran untuk pelumas dan bensin;
layanan evaluasi bisnis; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan
grosir untuk yogurt beku; 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 secara daring
untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan
konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana;
layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; 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 pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen
bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen
hubungan pelanggan; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pemasaran email; layanan
pemasaran online; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang
direkam sebelumnya; layanan penagihan; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; 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 penempatan magang; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan penyediaan
informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; 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, 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 dan iklan melalui internet; 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 lilin wangi; layanan ritel online; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk
peralatan golf; layanan ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan
ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk sepatu; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan
ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang
berkaitan dengan utas; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan
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minuman; layanan rujukan dan penempatan pribadi; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan
tampilan merchandising bisnis; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan persiapan
wewangian; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan
dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; 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 kacamata; layanan toko ritel
menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan
CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online yang menampilkan
hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; 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 peralatan terapi fisik; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan
jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan untuk analisa data besar (big data);
layanan waralaba dan ritel; 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; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis seniman
pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan
dengan permainan golf; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi
bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen kantor yang terkomputerisasi;
melakukan survei pasar; 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 sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; memberikan
informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan laptop; 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 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 kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP
untuk paket hiburan langsung; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi
video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; 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 penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam energi yang dapat
diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; menyediakan
direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan
sosial lainnya; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet;
menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan
layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions)
untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyiapkan dan menempatkan iklan
luar ruangan 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; minimarket; nasehat manajemen; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau
pemain musik; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis
atau iklan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pekerjaan kantor secara umum
tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain;
pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran kata-kata melalui mulut; pembaharuan
dan pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan,
yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pemrosesan pesanan
administratif; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian
data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer; penelitian dan survei bisnis; penelitian
pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penempatan produk cetakan dalam
amplop (surat langsung); 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, 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 (termasuk poin elektronik) 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 penyediaan 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; 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; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial;
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; pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan laporan bisnis;
pengelolaan resiko bisnis; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising);
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pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga; pengoperasian
usaha situs komunitas di Internet; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengumpulan
data dan analisis statistikal; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan lagu secara
digital melalui jaringan online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; 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 materi pemasaran; 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 untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan
fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi komersial yang berkaitan
dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; 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 produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui
situs web; 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
laporan bisnis dan / atau komersial; 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 ruang di Internet
untuk periklanan; 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, 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; penyimpanan data dan pemrosesan
data; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya;
perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui Internet; perdagangan barang; perdagangan eceran
komputer bekas; 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 tenaga kerja; 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, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media;
periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkiraan dan analisis ekonomi; persiapan dan realisasi rencana
dan konsep media dan iklan; persiapan milis; persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain;
perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan
para pelaksana perniagaan (business); presentasi barang melalui media komunikasi untuk keperluan pengecer; produksi iklan,
yaitu, produksi bahan iklan; promosi atas undian berhadian, kompetisi-kompetisi dan insentif-insentif kepada para pelanggan;
promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet,
intranet, ekstranet dan pemasaran; proses dan verifikasi data yang terkomputerisasi; 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 naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan pemasaran; publisitas iklan industri dan komersial;
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; riset bisnis dan pemasaran; segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; 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; 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 balapan
sepeda; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan pengelolaan dan pelestarian lingkungan; stan penjualan makanan
ringan; stan penjualan minuman; studi pasar terkait dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; supermarket; tata
buku; toko; toko bangunan; toko eceran; toko eceran bahan bangunan; toko grosir; toko online dan offline untuk barangbarang selam; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual
barang-barang kebutuhan bayi; toko roti; toko yang menjual perhiasan; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layananlayanan 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===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071636
: 16/09/2022 12:23:34
:
: Yudistira Mansur

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Temuireng, RT.001/RW.012, Kelurahan Tegal Gede, Kabupaten Karanganyar, Jawa
Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: amrtapprl
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 25
: ===Baju hangat lengan panjang; Pakaian Olahraga; Pakaian olahraga; 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; T-shirt lengan panjang; pakaian khusus untuk olahraga; sweater katun===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022071637
: 16/09/2022 12:26:26
:
: Mangatur Nainggolan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Giri Kencana, RT/RW:06/002 No. 42, Kel.Cilangkap, Kec. Cipayung,
Kotamadya Jakarta Timur, DKI JAKARTA, 13870 , Kota Administrasi Jakarta Timur,
DKI Jakarta, 13870
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BERITA OBSERVER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam, dan 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; 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.; 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, 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 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 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
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
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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 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; 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 reporter berita, layanan reporter foto; 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; Penyediaan
berita dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia di bidang bola basket; Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk
statistik dan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan nirkabel; Penyediaan
berita online, informasi, komentar dan strategi yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga
elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut pandang keagamaan;
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 online
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan,
dan buku di bidang manajemen proyek; 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
strategis; 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 suatu situs web online yang
menampilkan berita, foto, jadwal, hasil, video, dan data waktu di bidang olahraga motor; 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; 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; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual
dan audio langsung, dan pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang
berlangsung di bidang berita; 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; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio yang menampilkan
informasi, berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; 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; layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi;
layanan pelaporan berita; layanan pelaporan berita di bidang berita bisnis; layanan pelaporan berita di bidang berita
keuangan; layanan pelaporan berita di bidang fashion; layanan pelaporan berita di bidang hukum; 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 reporter berita;
layanan reporter berita dalam sifat analisis berita dan komentar berita; memberikan berita di bidang hukum; memberikan
informasi, daftar, dan berita mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web; menyediakan berita dalam sifat
pelaporan peristiwa terkini; menyediakan berita dan informasi gulat melalui jaringan komputer global; menyediakan berita dan
informasi mengenai motorsport pada sebuah database online melalui jaringan informasi komputer dan jaringan nirkabel.;
menyediakan berita dan komentar bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; menyediakan informasi dan berita
online di bidang pelatihan kerja; menyediakan publikasi online, tidak dapat diunduh, dalam bentuk artikel berita untuk anakanak; 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; menyedikan informasi,
memberikan nasehat, berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan budaya; pelaporan sindikasi berita;
pengumpulan berita untuk kantor berita; penyediaan berita secara online; 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 publikasi-publikasi online, tidak dapat diunduh, terkait dengan artikel-artikel berita untuk anak-anak;
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; 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 penyediaan dari hiburan, berita, dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; publikasi
bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071638
: 16/09/2022 12:27:12
:
: SUCI HATINING RINI

Alamat Pemohon

: JL. SIMPANG DEWANDARU D-9 RT. 010 RW. 002 KELURAHAN JATIMULYO

540 Etiket

Halaman 438 dari 696

KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG, Kota Malang, Jawa Timur
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: inobee
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, HITAM
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; kosmetik perawatan kulit; serum kulit (kosmetik)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022071639
: 16/09/2022 12:28:24
:
: UDUWARAGE DYLAN DE SILVA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The Langham Residence, Unit President LP 030 District 8 SCBD 28, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 52-53 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
: Isnaini S.H.,
: Gedung Panti Trisula Perwari Jalan Menteng Raya No 35

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOONSTONE RESIDENCES
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat emas dan Putih
: 43
: ===layanan hotel, motel, dan rumah kos; layanan rumah kos; pemesanan rumah kos===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071640
: 16/09/2022 12:30:43
:
: WITO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Halimah RT/RW. 004/003, Ulujami, Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: REDMORE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam, Biru, Putih
: 25
: ===Celana jeans; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang
denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana pendek untuk
berolahraga; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; celana boxer; celana dinas; celana formal; celana jeans untuk
anak; celana jins ketat seperti legging; celana kargo; celana kasual; celana ketat; celana olahraga untuk orang dewasa; celana
olahraga untuk pria; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar;
celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria;
celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana pendek; celana pendek atletik; celana pendek boxer; celana
pendek denim; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek tenis; celana pendek untuk anak-anak; celana
pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana stretch; celana untuk olahraga;
pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071641
: 16/09/2022 12:31:04
:
: SUCI HATINING RINI

540 Etiket

: JL. SIMPANG DEWANDARU D-9 RT. 010 RW. 002 KELURAHAN JATIMULYO
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG, Kota Malang, Jawa Timur

Halaman 439 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: inobee
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, HITAM
: 5
: ===Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya
dengan enzym dan antioksidan; bakteri probiotik [suplemen makanan]; suplemen bernutrisi dengan probiotik; suplemen
probiotik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071642
: 16/09/2022 12:31:18
:
: MARDIATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JORONG LUBUK GADANG NAGARI LUBUK GADANG, Kabupaten Solok Selatan,
Sumatera Barat, 27778
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MARDIATI AMAI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANGE, PUTIH
: 29
: ===Bawang merah goreng; kacang tanah, diolah; keripik kentang; keripik pisang; ubi jalar, diolah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022071643
: 16/09/2022 12:34:43
:
: dr. Rustan Efendy

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Harapan Indah Blok J No 31 RT/RW 006/007 Jelambar Baru, Grogol
Petamburan, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Re.md Medclinic
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Tosca
: 44
: ===Dokter gigi; Jasa Psikolog; Jasa bidan; Jasa rumah keperawatan geriatri; Klinik medikal; Layanan perawatan kulit;
Memberikan informasi di bidang kesehatan; Memberikan informasi di bidang kesehatan (wellness); Memberikan informasi di
bidang manajemen berat badan; Memberikan informasi di bidang nutrisi; Memberikan informasi medis atau terapeutik, dan
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan ini; Menyediakan informasi di bidang kesehatan, kebugaran,
dan nutrisi untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; Pengujian medis, diagnosis medis, pembedahan, dan
perawatan medis dengan pemantauan jarak jauh atau operasi jarak jauh dengan peralatan dan instrumen medis atau
kedokteran hewan; Rumah perawatan untuk orang lanjut usia; Rumah sakit; Rumah sakit Ibu dan Anak; Rumah sakit umum;
Rumah sakit untuk pemulihan; Rumah yang digunakan untuk pemulihan pasien setelah sakit; konsultasi farmasi; layanan
apotek apotek; layanan flebotomi; layanan kemoterapi; layanan konseling di bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi;
layanan penilaian kesehatan; memberikan evaluasi dan konsultasi kebugaran (wellness); menyediakan layanan kesehatan
dan kebugaran (wellness), yaitu, penilaian pribadi, rutinitas yang dipersonalisasi, jadwal perawatan, evaluasi kebugaran
(fitness), dan konseling; pemeriksaan kesehatan; saran farmasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071644
: 16/09/2022 12:35:21
:
: PT.BERLIAN EKA SAKTI TANGGUH

Alamat Pemohon

: JL.KL YOS SUDARSO KM.6 NO.15, Kota Medan, Sumatera Utara, 22886

740

540 Etiket

Halaman 440 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MOM'S RECIPE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 29
: ===margarin; mentega putih; minyak sawit untuk makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071645
: 16/09/2022 12:39:31
:
: HASSAN NUGROHO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. P.Jayakarta 141 B-28, JAKARTA PUSAT, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta
: Halim Wibisono S.E., M.M.
: Jalan Pembangunan I/27A Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIG TOP & SIMBOL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hitam, putih.
: 9
: ===ALAT PENGUKUR VOLTASE; AVO METER; Alat penghitung; Alat pengukur bensin; Alat pengukur gas; Alat pengukur
untuk gas; Alat penyimpan daya listrik untuk menyalakan lampu saat lampu padam/mati lampu; Alat putus-hubungan (MCB);
Alat ukur berbentuk huruf T untuk mengukur; Alat ukur berbentuk siku atau kotak untuk mengukur; Bank Daya (Pengisi daya
Baterai); Baterai untuk alat berat; Bel pintu listrik; Inverter AC / DC; Inverter DC / AC; KISI KISI AKI (ACCU); KONTAK
KONTAK LISTRIK; KOTAK MCB; KWH METER; Kabel Arde; Kabel Generator; Kabel Listrik Tegangan Menengah; Kabel
Listrik Tegangan Tinggi; Kabel Listrik Tegangan rendah; Kamera CCTV; Konverter DC / AC; Konverter DC / DC; METERAN
ROLL; MISTAR TUKANG KAYU; MULTI TESTER LISTRIK; Mistar bujur sangkar untuk mengukur; Mistar/meteran [alat ukur];
Multimeter digital; Pelampung Tangki Bensin; Pengatur pemindahan arus listrik; Pengisi daya; Peralatan pengisi daya baterai;
Perangkat pengubah arus [listrik]; Pipa saluran kabel listrik; RADIO PANGGIL (HT); RELAI LISTRIK; Rel MCB;
SELONGSONG KABEL; Sakelar Jendela; Sakelar Kunci Pintu; Sambungan untuk saluran listrik; Selongsong sambungan
untuk kabel listrik; Stop kontak; Stop kontak listrik; TESPEN; TRAFO STEP DOWN; TRAFO STEP UP; Tempat kumparan
listrik; Timbangan; Timbangan duduk; Timbangan kue; Tusuk kontak, sok kontak dan kontak-kontak lain (sambungan listrik).;
adaptor listrik; adaptor steker; aki mobil; alarm; alarm asap; alarm keamanan; alarm pencuri; alarm pintu; alas kaki untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; alat anti pencurian; alat dan instrumen untuk mikroskop; alat
pengukur; alat pengukur air (meteran air); alat pengukur gas (meteran gas); alat pengukur jarak; alat pengukur kecepatan; alat
pengukur minyak (meteran minyak); alat pengukur panjang; alat pengukur tekanan; alat pengukur, listrik; alat perekam jarak;
alat uji elektronik; alat ukur; alat ukur tinggi badan; armatures [listrik]; ballast untuk lampu halogen; ballast untuk peralatan
penerangan listrik; baterai; baterai lithium-ion; baterai penyimpanan listrik; baterai penyimpanan listrik untuk penggunaan
rumah tangga; baterai surya; baterai surya untuk kegunaan industri; bel, listrik; catu daya elektronik; catu daya, listrik; colokan
arus; colokan dan soket listrik; ducting untuk kabel listrik; earphone; generator arus; gulungan kabel yang dilengkapi soket
listrik [koneksi listrik]; helm kecelakaan; helm las gelap otomatis; helm pelindung; helm pelindung untuk anak-anak; helm
pelindung untuk pengendara; helm pengaman; helm penyolder; helm selam; helm untuk pengendara sepeda motor; induktor
listrik; jam tangan pintar; jangka lengkung; jangka sorong (alat ukur); jaring pengaman; kabel aki; kabel ekstensi listrik; kabel
fleksibel; kabel listrik; kabel perpanjangan daya listrik; kabel serat optik; kabel, yaitu, kabel pengisian daya; kacamata;
kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu; kacamata pelindung; kacamata untuk perlindungan terhadap debu;
kawat sekering; kawat tembaga, terisolasi; kondensor [kapasitor]; konduktor, listrik; konektor elektronik; konektor listrik;
konektor listrik terisolasi; konverter daya DC/AC; konverter daya DC/DC; konverter daya elektronik; konverter daya listrik;
konverter, listrik; kotak sekering listrik; kumparan listrik; kunci elektronik; kunci listrik; kunci magnetik; kunci pintu digital; kunci
untuk kendaraan, listrik; lonceng pintu listrik; masker anti polusi untuk bersepeda; masker anti polusi untuk perlindungan
pernapasan; masker debu; masker gas; masker oksigen, bukan untuk keperluan medis; masker pelindung; masker pelindung
pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker pelindung wajah bukan untuk keperluan medis; masker penyelam;
masker untuk perlindungan terhadap debu; masker wajah penyelam; menghitung skala; mesin hitung dan penyortiran uang;
mesin hitung uang kertas; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, komputer; mesin kasir; mesin penghitung
mata uang; mesin penyortir mata uang; meter arus listrik; meter biaya; meter elektronik; meter gas; meter gas putar; meter
listrik; meter untuk mengukur aliran gas; meter untuk mengukur arus listrik; meter untuk mengukur tegangan; meter untuk
mengukur tegangan listrik; meteran dan peralatan pengukur elektrik, magnetik dan elektromagnetik; mikrometer; mistar tukang
kayu berlipat; monitor aliran gas; multimeter; multimeter untuk mengukur arus listrik; multimeter untuk mengukur hambatan
listrik; multimeter untuk mengukur tegangan listrik; pakaian pelindung [pelindung tubuh]; pakaian pelindung yang terbuat dari
bahan tahan balistik; pakaian pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian reflektif dan pakaian
untuk pencegahan kecelakaan; pakaian untuk perlindungan terhadap api; pakaian untuk perlindungan terhadap cedera;
pakaian untuk perlindungan terhadap radiasi; papan sirkuit; pelat saklar listrik; pelindung wajah pelindung pekerja; pemutus
sirkuit; penganalisa daya listrik; penggaris [alat ukur]; pengisi daya untuk baterai listrik; penguji alarm asap; penguji daya listrik;

740

Halaman 441 dari 696

penguji sirkuit; pengukur bahan bakar; pengukur sudut; penutup pengaman untuk soket listrik; penutup sirkuit; peralatan
pengukur jarak; peralatan perekaman jarak; perangkat kontrol arus listrik; sakelar AC dioda; sakelar lampu; sakelar sel [listrik];
sakelar, listrik; saklar elektronik semikonduktor; sarung tangan kabel; sarung tangan karet sekali pakai untuk penggunaan
laboratorium; sarung tangan pelindung; sarung tangan tahan api; sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan;
sekering; sekering listrik; semi-konduktor elektronik; sensor jarak; sepatu bot pelindung; sepatu bot pelindung untuk
perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera;
sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan kebakaran; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan
api; sistem alarm kebocoran gas; sistem deteksi gas; sistem deteksi kebakaran; soket catu daya listrik; soket listrik; steker dan
kontak-kontak lainnya [hubungan listrik]; switchbox [listrik]; tali pengaman pekerja sebagai alat perlindungan untuk menahan
dan menangkap jika terjatuh; tali pengaman untuk pendakian; terminator listrik; timbangan Dapur; timbangan bayi; timbangan
berat badan; timbangan dengan penganalisa massa tubuh; timbangan elektronik; timbangan kamar mandi; timbangan listrik;
trafo distribusi; transformator flyback; transformator step-down; transformator step-up; transformator tegangan tinggi; unit
distribusi tenaga listrik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071646
: 16/09/2022 12:42:49
:
: KEVIN WU

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Agung Utara 3.A Blok A.27/25 RT/RW. 012/008, Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KREYON
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Merah, Biru
: 25
: ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Celana
jeans; Daster tidur; Ikat pinggang; Rok Jeans; Sandal Gunung; baju olah raga; blus; blus lengan panjang; blus lengan pendek;
celana boxer; celana chinos; celana formal; celana kasual; 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 pendek; celana pendek denim; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana
renang; celana stretch; celana untuk olahraga; celana untuk wanita; dasi; dasi katun; dasi kupu-kupu; daster; ikat pinggang;
ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong pria;
kaos oblong wanita; kaos singlet; kaus kaki; kaus kaki pria; kaus kaki wanita; korset; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian
dasar]; kutang wanita; mantel; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; pakaian; pakaian dalam; pakaian dalam olah raga;
pakaian olah raga; pakaian santai; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria;
pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; piyama; piyama untuk anakanak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; rok; rok [pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana;
rok denim; rok golf; rok pendek; rok tenis; sandal; sandal kulit; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria;
sandal untuk wanita; sarung tangan; sepatu; sepatu Latihan; sepatu atletik; sepatu bot *; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu
bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk wanita; sepatu formal; sepatu golf; sepatu kanvas; sepatu karet;
sepatu kerja; sepatu kulit; sepatu lari; sepatu olahraga; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu tenis; sepatu trekking; setelan
jas; setelan rok; singlet; singlet olahraga; sol sandal; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; topi; topi golf===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071647
: 16/09/2022 12:42:51
:
: ISATRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JORONG PASAR BIDAR ALAM NAGARI BIDAR ALAM, Kabupaten Solok Selatan,
Sumatera Barat, 27773
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RANDANG ONCU
: MERUPAKAN ISTILAH DALAM PANGGILAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH
: 29
: ===Rendang Sapi===

740

540 Etiket

Halaman 442 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071648
: 16/09/2022 12:46:40
:
: SUNARNI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RAYA PEMATANG PANJANG RT.013 RW. 003 DS. PEMATANG PANJANG,
Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BERKAH PURUN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Coklat muda
: 20
: ===barang anyaman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071649
: 16/09/2022 12:51:18
:
: RUSMILAH

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RAYA PEMATANG PANJANG RT.013 RW.003 PEMATANG PANJANG,
Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AMANAH PURUN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Coklat
: 20
: ===barang anyaman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022071650
: 16/09/2022 12:51:55
:
: Abdul Hadi Muhammed Al Sharif

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Hanwajar RT.001/RW.007, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 43253
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Shar Coal
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hitam, Oren
: 42
: ===desain dan desain seni grafis untuk pembuatan situs web; desain grafis; desain grafis berbantuan komputer; desain
ilustrasi grafis; jasa desain grafis untuk membuat elemen grafis dari logo===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071651
: 16/09/2022 12:58:04
:
: PT. Hariff Daya Tunggal Engineering

Alamat Pemohon

: Jl. Soekarno Hatta No. 450, Kota Bandung, Jawa Barat, 40266

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 443 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 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
: Battlefield Management System (BMS) CY-16H
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu dan Hitam
: 9
: ===perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan perangkat lunak komputer;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area luas; perangkat keras komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071652
: 16/09/2022 13:02:24
:
: PT.BERKAH EMAS SUMBER TERANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JLN. COASTER NO.9 PELABUHAN TANJUNG MAS, Kota Semarang, Jawa
Tengah, 50174
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ORIBA OIL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 29
: ===margarin; mentega putih; minyak sawit untuk makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071653
: 16/09/2022 13:04:01
:
: PT PENTA CHEMICALS INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Talavera Office Park Lt. 28 Jl. Letjen TB Simatupang Kav 22-26, RT.001 RW 001,
Cilandak Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PENTA FLADD-GREEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru dan Hijau
: 1
: ===aditif kimia untuk bahan bakar; aditif kimia untuk bahan bakar diesel; aditif kimia untuk pembersih sistem injeksi bahan
bakar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2022071654
: 16/09/2022 13:07:21
:
: PT. CITRA KARISMA STAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl KL Yos Sudarso Komplek Brayan Prima Blok D No. 3-A , Medan , Kota Medan,
Sumatera Utara
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WOKE UP FEST
: SUATU PENAMAAN.

540 Etiket

Halaman 444 dari 696

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022071655
: 16/09/2022 13:08:54
:
: Abdul Hadi Muhammed Al Sharif

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Hanwajar RT.001/RW.007, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 43253
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Coco Red Fire
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah, Oren, Abu-abu
: 42
: ===desain dan desain seni grafis untuk pembuatan situs web; desain grafis; desain grafis berbantuan komputer; desain
ilustrasi grafis; jasa desain grafis untuk membuat elemen grafis dari logo===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: HITAM - MERAH - HIJAU MUDA - BIRU
: 21
: ===botol kaca; botol kaca dekoratif; botol minuman; botol plastik untuk kemasan; gelas kertas atau plastik; gelas minuman;
kotak bento; mug keramik; mug perjalanan kopi; mug plastik; piring keramik [peralatan makan]===

: DID2022071656
: 16/09/2022 13:08:56
:
: VILA AQUARA

540 Etiket

540 Etiket

: JORONG PINCURAN TUJUH NAGARI LUBUK GADANG SELATAN, Kabupaten
Solok Selatan, Sumatera Barat, 27778
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ONOKABE CAKE
: BAHASA JAWA YANG BERARTI SEMUA ADA, JADI PELAKU USAHA DAPAT MENYEDIAKAN
APAPUN JENIS CAKE YANG DIMINTA

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT
: 30
: ===Brownies Coklat; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; brownies; kue bolu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071657
: 16/09/2022 13:10:05
:
: EDY DARMAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kertanegara 184 Lingk.Pattimura Rt.006 Rw.003, Kel.Jember Kidul,
Kec.Kaliwates, Kab.JEMBER-JAWA TIMUR, Kabupaten Jember, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WOORI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & putih.
: 30
: ===Beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: J152022071658
: 16/09/2022 13:10:19
:
: drg. Fika Kurniawaty

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 445 dari 696

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gotong Royong No. 44 RT 004 RW 001 Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang Kota
Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90231
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CHOCOLICIOUS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING
: 43
: ===Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa
restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Kafe kopi; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman;
Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan;
Restoran; dekorasi kue; kedai roti dan kue (bakeries); layanan kafe dan kafetaria; layanan kedai kopi dan bar makanan ringan;
layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; rumah makan; warung
yang menyediakan bakso===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071659
: 16/09/2022 13:12:56
:
: KUSUMAWATI DEWI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SEMPATI II BLOK D NO. 55 RT. 010 RW. 106, Kota Palangkaraya, Kalimantan
Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TARU BUMI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hijau
: 21
: ===sedotan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071661
: 16/09/2022 13:16:50
:
: PT.BERKAH EMAS SUMBER TERANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JLN. COASTER NO.9 PELABUHAN TANJUNG MAS, Kota Semarang, Jawa
Tengah, 50174
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PENTA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 29
: ===margarin; mentega putih; minyak sawit untuk makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071662
: 16/09/2022 13:16:57
:
: PT. CITRA KARISMA STAR

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Jl KL Yos Sudarso Komp. Brayan Prima Blok D No. 3A , Medan, Kota Medan,
Sumatera Utara

Halaman 446 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WOKE UP FEST
: SUATU PENAMAAN.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM - MERAH - HIJAU MUDA - BIRU
: 25
: ===ban pinggang (pakaian); blus; celana dalam; celana panjang; celana pendek; jaket [pakaian]; jas; jas hujan; kaos kaki;
kaos oblong; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; rok; sarung tangan;
singlet; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071663
: 16/09/2022 13:17:36
:
: PT PENTA CHEMICALS INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Talavera Office Park Lt. 28 Jl. Letjen TB Simatupang Kav 22-26, RT.001 RW 001,
Cilandak Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DCP BOOSTER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih dan Hitam
: 1
: ===aditif kimia untuk bahan bakar; aditif kimia untuk bahan bakar diesel; aditif kimia untuk pembersih sistem injeksi bahan
bakar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071664
: 16/09/2022 13:23:30
:
: RICI MARCELINO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. JENDERAL SUDIRMAN DANAU USUNG KEL. BARIWIT, Kabupaten Murung
Raya, Kalimantan Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAMURA FURNITURE MURUNG RAYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam, Putih
: 20
: ===Furniture untuk rumah, kantor, dan taman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: JID2022071665
: 16/09/2022 13:23:38
:
: PT. CITRA KARISMA STAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl KL Yos Sudarso Komp. Brayan Prima Blok D No. 3A , Medan, Kota Medan,
Sumatera Utara
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WOKE UP FEST
: SUATU PENAMAAN

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 447 dari 696

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 - MERAH - HIJAU MUDA - BIRU
: 41
: ===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; hiburan dan penyajian
pertunjukan hidup; jasa hiburan musik; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan hiburan musik; penyelenggaraan acara musik===
: DID2022071666
: 16/09/2022 13:24:27
:
: NUR HIDAYAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DSN. SUMBERAYU, RT 003 / RW 007, KEL. SUMBERBERAS, KEC. MUNCAR,
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BNQR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Hitam dan Abu-abu
: 5
: ===Kopi stamina yang mengandung obat; Makanan bayi; Makanan diet; Makanan ringan untuk bayi; Makanan untuk anakanak; Makanan untuk keperluan medis khusus; Makanan untuk orang sakit; Minuman ber-PH tinggi; Minuman beras kencur
(jamu); Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman bergizi
untuk keperluan diet; Minuman diet; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman
mengandung obat; Minuman obat; Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman suplemen
berbahan baku herbal; Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman untuk
jabang bayi; Minuman untuk keperluan medis; Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman
vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin;
Obat paten Cina; Obat pencuci darah; Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Persiapan makanan biologis; Ramuan
obat tradisional Cina; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; 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 biji rami; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan
hewan untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Suplemen makanan minyak biji rami;
Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen untuk makanan hewan; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Teh
herbal untuk tujuan pengobatan; Teh obat tanpa resep; antioksidan [suplemen makanan]; bakteri probiotik [suplemen
makanan]; biofarmasi untuk pengobatan kanker; bubuk pengganti makanan bergizi; campuran minuman suplemen diet;
campuran minuman suplemen diet bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman
suplemen makanan diet; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; gelang diresapi dengan obat nyamuk; jujube, diobati;
kapsul untuk obat-obatan; kapsul yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk
obat-obatan; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat nyamuk; makanan bayi; makanan bayi dalam kaleng; makanan diet
untuk penggunaan medis; makanan hewan probiotik; makanan suplemen vitamin dan mineral; makanan untuk bayi; makanan
untuk jabang bayi; makanan untuk keperluan farmasi; makanan untuk makanan enteral; makanan/minuman suplemen
kesehatan; mengobati; mengurangi teh hipertensi untuk keperluan medis; minuman bervitamin; minuman diet untuk
penggunaan medis; minuman diet unutk penggunaan medis; minuman disesuaikan untuk keperluan medis; minuman elektrolit
untuk keperluan medis; minuman kesehatan yang mengandung ginseng; minuman mineral obat; minuman obat; minuman
obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa; minuman obat herbal; minuman
pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen diet; minuman suplemen
gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk keperluan medis; minuman tambahan
makanan diet; minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman untuk detox (keperluan medis);
minuman yang diresapi ganja untuk tujuan medis; minuman yang disesuaikan untuk penggunaan medis; obat antijamur; obat
jagung; obat kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat pereda luka bakar; obat sitostatik untuk keperluan medis; obatobatan antibakteri; obat-obatan kardiovaskular; pengganti makanan gizi; permen, obat; preparat kimia untuk keperluan
pengobatan; 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 nutrisi tambahan makanan;
sediaan pengobatan kardiovaskular; sediaan untuk membuat minuman obat; sediaan-sediaan makanan diet; serat makanan;
serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan;
suplemen makanan berbasis kiwicha; suplemen makanan berbasis maca; suplemen makanan berbasis protein; suplemen
makanan berbasis quinoa; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan dalam bentuk
bubuk; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk tablet; suplemen makanan dan nutrisi
sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan
hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan mineral; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen

740

Halaman 448 dari 696

makanan untuk bayi; suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen makanan untuk ternak;
suplemen minuman kolagen; teh aromatik untuk penggunaan obat; teh asma; teh daun kelor (jamu); teh herbal untuk
penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; teh pereduksi gula
darah untuk keperluan medis===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071667
: 16/09/2022 13:28:42
:
: AGUSTINE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SARIPOI-PURUK CAHU NO. 41 RT.003 RW. 001 KEL. SARIPOI, Kabupaten
Murung Raya, Kalimantan Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AGUSTINE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Hitam
: 5
: ===Ramuan herbal tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071669
: 16/09/2022 13:33:31
:
: PT.BERKAH EMAS SUMBER TERANG

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JLN. COASTER NO.9 PELABUHAN TANJUNG MAS, Kota Semarang, Jawa
Tengah, 50174
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KIDAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 29
: ===margarin; mentega putih; minyak sawit untuk makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071670
: 16/09/2022 13:34:21
:
: BENY ENDRIYANTO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BONDANG 2 RT.2 RW.4, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: La'i Bahandang
: Jahe Merah

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Hitam, Kuning, Coklat
: 30
: ===seduhan herbal berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal siap minum berbahan dasar jahe merah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071671
: 16/09/2022 13:35:18
:
: DRH. ZAINUL MUSLIMIN, Lazismu Jawa Timur

Alamat Pemohon

: Jln. Sumatra 24 Binangun RT 13 / RW 04, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 449 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Rendangmu
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Rendangmu tersusun dari dua warna dasar yaitu : orange, kuning, putih, dan hitam.
: 29
: ===Daging kaleng; Daging sapi muda; Hidangan dari daging kornet; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Makanan
pembuka yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas dan sayuran; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging,
ikan, ham, unggas dan atau sayuran; Makanan siap masak terutama terdiri dari daging; Makanan yang terbuat dari daging;
Produk olahan daging sapi; Sediaan daging yang diawetkan; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging,
ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; campuran
daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; daging; daging atau ikan kalengan; daging giling; daging ham sapi; daging
instan; daging kaleng, ikan, sayuran dan buah-buahan; daging kaleng, ikan, sayuran, dan buah; daging kalengan; daging
kemasan; daging kornet; daging masak; daging olahan; daging olahan [pengganti daging]; daging sapi; daging sapi olahan;
daging yang bisa dimakan; daging yang diawetkan; daging yang diawetkan atau diolah; daging yang dimasak, kalengan;
daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak; daging, diawetkan; daging, diolah; daging, kaleng;
hidangan daging siap; hidangan daging yang dimasak; irisan daging kambing; irisan daging sapi; kornet sapi; makanan beku
terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan berbahan dasar daging; makanan dingin terutama terdiri
dari daging; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari daging; makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan
utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari daging; makanan yang berbahan
dasar daging, ikan, buah atau sayuran; masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak,
dikeringkan, dibekukan, diawetkan; mousses berbahan dasar daging; olahan makanan terutama terdiri dari daging; olahan
makanan terutama terdiri dari produk daging; pasta makanan yang terbuat dari daging; pasta terutama terdiri dari daging;
persediaan daging sapi; persiapan makanan terbuat dari daging; potongan daging sapi; produk daging; produk daging olahan;
produk daging sapi; produk makanan daging yang diawetkan; produk makanan terutama terdiri dari daging; produk makanan
yang sebagian besar terdiri dari daging; produk yang terutama terdiri dari daging; steak daging===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071672
: 16/09/2022 13:35:23
:
: SUTIAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: perum gardenia sepatan blok J.07 RT.002/004 desa pisangan jaya kec. sepatan,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15520
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Al Habi
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, HIJAU DAN PUTIH
: 30
: ===rengginang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022071673
: 16/09/2022 13:39:26
:
: JESSLYN HANAPI SALIM, DEVINA SHANTI CITRO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MERBABU NO 7-A MEDAN, PUSAT PASAR, MEDAN KOTA, Kota Medan,
Sumatera Utara
: Salim Halim S.H.
: Jalan Merbabu No. 7A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: STUDIO ANTARA DAN LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 42
: ===Arsitektur; Layanan Konsultasi arsitektur dan desain interior; desain dekorasi interior; jasa arsitektur interior; jasa desain,
pengembangan dan arsitektur; layanan dekorasi interior===

740

Halaman 450 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071674
: 16/09/2022 13:40:52
:
: Ruslan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Griya Permata Talaga Blok H3 No.8, RT.006/001, Ds.Talaga, , Kabupaten Sukabumi,
Jawa Barat, 43154
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KANZATA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam,Kuning
: 25
: ===Kerudung kepala; Kopiah; Kulot; Pakaian muslim; celana panjang; gamis; jilbab; kaos kaki; kemeja lengan panjang;
kerudung; kerudung [pakaian]; sarung tangan; sendal; sepatu; syal dan jilbab; tas sepatu sepak bola===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071675
: 16/09/2022 13:42:25
:
: MARWAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: kp.bebulak RT.004/001 desa margamulya kec. mauk, Kabupaten Tangerang,
Banten, 15530
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALAYKA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, KUNING, COKELAR, PUTIH DAN MERAH
: 30
: ===rengginang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071676
: 16/09/2022 13:43:21
:
: M. IBRAHIM SHIBGHATURRAHMAN

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Tarok Bungo No. 08 RT/RW 003/002, Kel. Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang, Kota
Bukittinggi, Sumatera Barat.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat
: Afrizal S.Psi.,S.H.
: Jl. Palem II No. 12 RT. 003 RW. 006 Cibunar, Parung Panjang Kab. Bogor

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange + Putih
: 25
: ===Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Sandal Gunung; Sweater; Topi kupluk; alas kaki, yaitu, sepatu,
sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; celana panjang; celana pendek; jaket; kaos; kaos kaki; kaos polo; kemeja;
sendal; sepatu; sepatu gunung; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022071677
: 16/09/2022 13:44:42
:
: CV DIGITAL AGENCY CORNER

Alamat Pemohon

: Jl. kuda Laut Kavling 121 Gedung Gapuro, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29451

740

540 Etiket

Halaman 451 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DIGITAL AGENCY CORNER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, MERAH MARON, HITAM
: 35
: ===Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa marketing untuk mempertemukan
penyedia jasa dengan pelanggan; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; iklan dan layanan pemasaran interaktif; jasa
konsultasi pemasaran bisnis; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial
secara online; layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan pemasaran email; layanan pemasaran
online; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan telemarketing; penyebaran materi pemasaran; publisitas dan layanan
pemasaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071678
: 16/09/2022 13:47:22
:
: M. IBRAHIM SHIBGHATURRAHMAN

540 Etiket

: Jl. Tarok Bungo No. 08 RT/RW 003/002, Kel. Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang, Kota
Bukittinggi, Sumatera Barat.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat
: Afrizal S.Psi.,S.H.
: Jl. Palem II No. 12 RT. 003 RW. 006 Cibunar, Parung Panjang Kab. Bogor

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange + Putih
: 18
: ===Tas Kulit; Tas bahu; Tas kantor dan tas kecil penyimpan surat dan dokumen; Tas olahraga; Tas pinggang; Tas pria; Tas
selempang; dompet; koper; ransel; tas; tas genggam; tas jinjing; tas kantor; tas pakaian untuk berpergian; tas pundak; tas
untuk membawa sepatu; tas untuk pakaian olahraga; tas wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071679
: 16/09/2022 13:47:31
:
: Han Han Ruhadi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. PETA Gg, Sukamulya No. 35, Kota Bandung, Jawa Barat, 40233
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Handrose
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan merah
: 18
: ===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 wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022071741
: 16/09/2022 15:00:36
:
: NURULITA FAJARIANI

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 452 dari 696

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.DEWI SARTIKA NO.9 RT.004 RW.006 KEL. CAWANG, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13630
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KEDAI MR X
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING DAN MERAH
: 30
: ===Jus jahe [minuman]; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan siap saji berbahan dasar mie;
minuman dengan bahan dasar kopi; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; sediaan minuman kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071753
: 16/09/2022 15:12:30
:
: MUHAMAD BAHTIAR

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: kp.pabuaran RT.002/001 desa pabuaran kec. jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten,
15610
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SARAH COLLECTION
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: JINGGA DAN PUTIH
: 25
: ===kaos; kemeja; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022071756
: 16/09/2022 15:13:55
:
: FERDINAND LEONARDI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BERASTAGI 5-AA MEDAN, Kota Medan, Sumatera Utara, 20234
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AKREA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 35
: ===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 secara online yang menampilkan headset
realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; layanan berlangganan, yaitu,
penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang disediakan melalui Internet dan jaringan
elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu,
berlangganan film dan pertunjukkan televisi; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi
dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022071761
: 16/09/2022 15:19:43
:
: Asa Novia Apriliya , Dimas Adi Prastiyo

540 Etiket

540 Etiket

: Dusun Kuncen RT 001 / RW 002 Desa Jambangan Kecamatan Geyer Kabupaten
Grobogan Jawa tengah , Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, 58172

Halaman 453 dari 696

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
: Shoeclean Kita
: "shoe" artinya sepatu dan "clean" artinya bersih digabung menjadi sepatu bersih
: Warna orange yang kami angkat melambangkan rasa kepercaya dirian karena tujuan dari adanya usaha jasa kami membantu
masyarakat dan mahasiswa untuk tetap tampil percaya diri dengan sepatu yang bersih dan wangi
: 37
: ===Jasa laundry sepatu, jasa cuci sepatu, reparasi dan restorasi sepatu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022071765
: 16/09/2022 15:25:16
:
: MUKDARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: kp.waliwis kidul RT.002/004 desa waliwis kec. mekar baru, Kabupaten Tangerang,
Banten, 15550
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bang Ari
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH, KUNING DAN HITAM
: 40
: ===sewa kipas listrik untuk pendinginan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071774
: 16/09/2022 15:37:16
:
: YULI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: kp.pagedangan ilir RT.001/001 desa pagedangan ilir kec. kronjo, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15550
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CEU ECIH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, MERAH DAN PUTIH
: 29
: ===bakso ikan; dendeng; dendeng ikan; keripik tempe; nugget ikan; pempek ikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D102022071778
: 16/09/2022 15:43:50
:
: SUMANDI ACHMAD ZARKASI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DSN KEBONAN RT/RW 017/004 KEL. BANYUPUTIHKIDUL, KEC. JATIROTO,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Cap Perahu Layar + logo/lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: kuning, hijau, biru, hitam, putih

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 454 dari 696

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 30
: ===Beras===
: D102022071779
: 16/09/2022 15:44:09
:
: SUMANDI ACHMAD ZARKASI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DSN KEBONAN RT/RW 017/004 KEL. BANYUPUTIHKIDUL, KEC. JATIROTO,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Cap Manggis Bahari Jaya + logo/lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 30
: ===Beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071781
: 16/09/2022 15:45:18
:
: IKA CANDRA DEWI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. CHRISTOPEL MIHING Gg. RAYA NO. 42, Kabupaten Kotawaringin Timur,
Kalimantan Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AISYAHHAWA JSR Borneo Herbs Dayak Ngaju
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Hijau muda, Hijau tua, Coklat tua, Coklat bata, Biru Tua
: 5
: ===Jamu herbal; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat-obatan tradisional; Ramuan herbal tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022071787
: 16/09/2022 15:53:33
:
: AGUNG ERLANGGA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: kp. peusar RT.003/001 desa peusar kec. panongan, Kabupaten Tangerang, Banten,
15711
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CHAW COFFEE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH DAN COKELAT
: 43
: ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kedai kopi; 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

740

Alamat Pemohon

: DID2022071791
: 16/09/2022 15:57:14
:
: Priyani

540 Etiket

: Dharmawangsa Barat 16 RT.06 RW.01 Kel. Airlangga Kec. Gubeng, Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60286

Halaman 455 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Putih
: 5
: ===Jamu dalam kemasan; Minuman beras kencur (jamu); Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman
berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman kunyit asem (jamu); jamu tradisional; minuman segar daun kelor
(jamu)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071792
: 16/09/2022 16:00:01
:
: Ir. REJA FRAMIKA, ST., MT

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SANDRIES NO. 11 A, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NIPPONSUN
: Matahari Matahari

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Hijau, Merah Muda
: 30
: ===Beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071796
: 16/09/2022 16:02:57
:
: FI NJAN SUSANTO, TRI MAHATHIR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. DURI PULO I NO.14, RT/RW: 006/002, KEL.DURI PULO, KEC.GAMBIR,
JAKARTA PUSAT, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Suryani S.E.
: Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TeKo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 34
: ===cairan rokok elektronik [e-liquid]; e-liquid [cairan rokok elektronik]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071797
: 16/09/2022 16:03:29
:
: JONI WARMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: perum annieland blok B.12A no.42 RT.006/010 desa cempaka kec. cisoka,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAZORA BLOOM
:

591

Uraian Warna

: CREAM DAN MERAH TUA

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 456 dari 696

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071798
: 16/09/2022 16:04:53
:
: PT CITRA NUTRINDO LANGGENG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUNGKUT INDUSTRI 1 NO. 21, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60292
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GOLDSTAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH DAN KUNING
: 29
: ===margarin; mentega putih; minyak goreng===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071799
: 16/09/2022 16:05:01
:
: Innocenti S.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Vicolo Nassetta 2, 6900 Lugano
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LAMBRETTA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 25
: ===Baju Hangat; alas kaki; ikat pinggang [pakaian]; kaos; kemeja; pakaian; penutup kepala; sepatu; topi; Celana jeans; Jaketjaket; Pakaian Olahraga; Rompi; Syal; alas kaki; baju olahraga; baju tidur; bandana; baret; blazer; blus; cardigan; celana
panjang; dasi; foulards [artikel pakaian]; gaun; jaket olahraga; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket tahan angin; jas;
jas hujan; jubah mandi; kaos; kaos kaki; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kemeja; mantel; mantel [pakaian]; pakaian
dalam; pakaian renang; pakaian tahan air; piyama; rok; sabuk; sarung tangan; selempang untuk dipakai; sepatu; sepatu bot;
sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu olahraga; stoking; syal; topi; visor (tutup kepala)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022071800
: 16/09/2022 16:05:32
:
: Innocenti S.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Vicolo Nassetta 2, 6900 Lugano
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LAMBRETTA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 43
: ===Kedai kopi; Restoran; Ruang es krim (parlours); jasa restoran; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman;
restoran pizza===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: 28
: ===Balon mainan; balon [hadiah-hadiah kecil pesta]===

: DID2022071801
: 16/09/2022 16:05:39
:
: Ramadhani Andyan Sejati

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 457 dari 696

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kedungkracak, RT 02 / RW 02, Kaliboto, Bener, Purworejo, Kabupaten Purworejo,
Jawa Tengah, 54183
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Crypico Chips
: Chips berarti keripik

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 29
: ===keripik pisang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022071802
: 16/09/2022 16:06:01
:
: SANTOSO UTOMO, TJIOE

540 Etiket

: Jl. Margomulyo No. 46 B-11, Kel. Greges, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60183
: 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 Lukisan
: LOGO
: KOLLABORA daftar no. IDM000865966; IDM000975423; IDM000865969; IDM000865989;
IDM000852191

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: coklat
: 41
: ===Jasa-jasa pengajaran; Menyediakan acara olahraga; Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan);
Penyediaan pelatihan secara online; coaching [pendidikan dan pelatihan]; fotografi; hiburan dan kegiatan budaya; instruksi
memasak; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan hiburan; layanan klub hiburan;
layanan klub kebugaran dan olahraga; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengorganisir dan melakukan acara olahraga
dan budaya; menyediakan kelas dan seminar di bidang nutrisi makanan; penyediaan fasilitas pelatihan; penyediaan pelatihan;
penyewaan film dan video; perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara
perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial; produksi pertunjukan televisi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022071803
: 16/09/2022 16:06:09
:
: Febriyanto

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Masjid Baiti Salmah No.53, RT.003/008, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15413
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Kampoeng Legenda
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, hijau tua
: 43
: ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Penyediaan makanan dan minuman; Tempat makan
yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menyediakan
makanan dan minuman; hidangan istimewa kampung (HIK); layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; menyajikan
makanan dan minuman; menyediakan fasilitas untuk pameran dan pameran; menyediakan makanan dan minuman;
penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyiapan makanan; pusat makanan/jajan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071804
: 16/09/2022 16:07:20
:
: Rakha Maulana

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 458 dari 696

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Candi Loka Blok A5/12 RT.06 RW.05 Kel. Ngampelsari Kec. Candi ,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61271
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: enomu. + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hijau
: 30
: ===Minuman berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman jahe (teh jahe); Teh
daun kelor; seduhan herbal berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak); teh rosella===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022071805
: 16/09/2022 16:09:23
:
: Shenzhen Lincig Technology Co., Ltd

540 Etiket

: 2-3F, NO.11 Xingye Road, Buyong community, Shajing Street, Baoan District,
Shenzhen. , China
: 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
: LINCIG + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 34
: ===Cartomizers, yaitu, kombinasi kartrid isi ulang rokok elektronik dijual kosong dan atomizers, dijual sebagai komponen
rokok elektronik; buku kertas rokok; bundel serat jaringan untuk rokok; cerutu; cerutu elektronik; cerutu-cerutu kecil; filter
rokok; kartrid yang dijual penuh dengan perasa kimia dalam bentuk cair untuk rokok elektronik; kertas penyerap untuk pipa
tembakau; kertas rokok; korek api untuk perokok [korek api rokok], selain untuk mobil; perasa, selain minyak atsiri, untuk
digunakan dalam rokok elektronik; pipa tembakau; rokok; rokok elektronik; rokok elektronik untuk digunakan sebagai alternatif
rokok tradisional; rokok yang mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; tembakau; tembakau kunyah;
tembakau untuk dihirup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071806
: 16/09/2022 16:10:59
:
: PT CITRA NUTRINDO LANGGENG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUNGKUT INDUSTRI 1 NO. 21, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60292
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Mr. MAC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Kuning
: 29
: ===margarin; mentega putih; minyak goreng===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071807
: 16/09/2022 16:11:28
:
: PT. ARENA AGRO ANDALAN

540 Etiket

540 Etiket

: RP. SOEROSO NO. 32 RT 010 RW 005, CIKINI, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10330

Halaman 459 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING DASAR PUTIH
: 5, 31
: ===suplemen gizi untuk pakan ternak; suplemen gizi untuk ternak; suplemen makanan untuk ternak; suplemen makanan
untuk unggas, sapi, babi dan ternak lainnya; suplemen nutrisi non-obat untuk pakan ternak===
===Bahan makanan untuk hewan termasuk bahan tambahan untuk pakan hewan; Campuran pakan ternak; Makanan Ternak;
Makanan Ternak dari Jagung; Makanan ternak; Pakan hewan untuk menambah kekuatan; Pakan ternak; bahan makanan
untuk hewan ternak; konsentrat untuk pakan ternak; makanan ternak; pakan yang diperkaya protein untuk pakan hewan;
ransum ternak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022071808
: 16/09/2022 16:12:24
:
: Bangkit Pratama

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Gunungremuk, RT.004/RW.003, Kel. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
: Ardian Yuliarsya S.H.
: Jl. Harpa V Blok EE No.37 RT.11 RW.007, Kelapa Gading

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TAKAPEDIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Kuning, Merah, Hitam
: 35
: ===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; jasa ritel online terkait
mainan; layanan grosir yang berkaitan dengan game; layanan ritel yang berkaitan dengan game; layanan ritel yang berkaitan
dengan 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;
layanan toko ritel online yang menampilkan permainan komputer; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan); toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071809
: 16/09/2022 16:13:06
:
: CANDRI

540 Etiket

: Dusun 05 RT. 001 RW. 010 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten
Cirebon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 45191

Halaman 460 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YABECA + LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU
: 3
: ===Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Minyak essensial; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan
wewangian; Sabun mandi, deodoran; Sabun tangan cair; 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 3in-1; Tempat lipstik; Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; bantalan diresapi dengan sediaan melepas make-up; body
lotion untuk keperluan kosmetik; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; gel lidah
buaya 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 maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis,
pensil alis; kondisioner sampo; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; lipstik; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; maskara; maskara rambut; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak kasturi [wewangian]; perekat untuk
keperluan kosmetik; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun mandi; sabun
mandi cair; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan
menghapus make-up; sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan pencucian dan pemutihan; tisu diresapi
dengan sediaan menghilangkan make-up; wewangian alami; wewangian dicampur; wewangian untuk keperluan rumah
tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi; 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

: DID2022071810
: 16/09/2022 16:17:26
:
: ENDANG WAHYUNING DEWI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KEBON NANAS UTARA RT 005 RW 007 KEL. CIPINANG CEMPEDAK, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13340
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: POPPYIPPIE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, KUNING
: 30
: ===makanan ringan berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar beras; permen ginseng merah; praline
(permen); sediaan minuman kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022071811
: 16/09/2022 16:17:35
:
: SANTOSO UTOMO, TJIOE

540 Etiket

: Jl. Margomulyo No. 46 B-11, Kel. Greges, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60183
: 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 Lukisan
: LOGO
: KOLLABORA daftar no. IDM000865966; IDM000975423;
IDM000865969; IDM000865989; IDM000852191

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: coklat
: 43
: ===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; Restoran;
Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan
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restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Kedai; Kedai yang menyediakan makanan dan
minuman; Pengetean (Tempat Penyediaan Kudapan); Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran keliling dengan
menggunakan truk (Food Truck); Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman
(Snack bar); dekorasi makanan; jasa katering; jasa konsultasi di bidang seni kuliner; jasa-jasa yang disediakan oleh restoranrestoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kedai roti dan kue
(bakeries); layanan dekorasi cookie khusus; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa
pulang; layanan restoran swalayan; layanan snack-bar dan kantin; melayani makanan dan minuman; mengambil layanan
makanan cepat saji; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara,
acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan tempat konferensi,
ekshibisi dan pertemuan; penyewaan peralatan makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus;
penyewaan ruang serba guna; restoran swalayan; saran tentang resep memasak; tempat makan yang menyediakan kudapan
(penyediaan makanan dan minuman); tempat pizza===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071812
: 16/09/2022 16:18:14
:
: PT Bina Empatik Sinergi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Toho Permata Indah Kapuk Blok C No. 12A. RT/RW: 001/003. Kamal Muara.
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DASHING
: Gagah atau Kuat

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 11, 12
:
===(instalasi) filter air reverse osmosis untuk keperluan pertanian; AC panel untuk digunakan dalam walk-in pendingin; AC
untuk kendaraan; ALAT PENGERITING RAMBUT LISTRIK; AVOUR; Alat dan mesin pemurnian air reverse osmosis; Alat
memasak; Alat pemanas dari keramik; Alat pemanas udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat pendingin udara
untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat pengatur pakaian yang menggunakan listrik untuk keperluan rumah tangga;
Alat penghasil uap untuk tujuan memasak; Alat penurun kelembaban untuk keperluan rumah tangga; Alat untuk memanaskan
makanan menggunakan kombinasi udara dan uap; Alat untuk menjaga minuman panas tetap hangat, alat untuk membuat air
hangat; Alat untuk menyaring dan memasak kopi; Alat untuk menyaring dan menyeduh teh; Alat untuk menyediakan air panas;
Alat ventilasi (AC) untuk keperluan rumah tangga atau industri; Aparatus dan instrumen, semua untuk memberikan
wewangian, memurnikan atau menyegarkan udara, yaitu: lilin beraroma listrik, pembersih udara, dispenser listrik untuk
penyegar udara; Aparatus dan instrumen, semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau menyegarkan udara, yaitu:
pembersih udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai, dispenser untuk penyegar udara yang dioperasikan dengan
listrik atau baterai, pengharum udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai; Bagian untuk peralatan pendingin udara;
Bak untuk perendam kaki; Bantalan, bantal dan selimut yang dipanaskan dengan listrik, bukan untuk tujuan medis; COP
LAMPU KENDARAAN; Clean Out ( Alat Sanitari ); Filter udara untuk peralatan pendingin udara; Floor Drain ( Alat Sanitari );
Freezer display; Gambar cahaya proyektor; Humidifier penghasil anion; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap,
memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Instalasi untuk membuat
kopi; Instalasi yang menggabungkan ketel dan pembuat uap untuk memproduksi air panas; Kain penutup elektrik; Kakus
(WC); Kap ventilasi; Karpet yang dipanaskan dengan listrik; Keran; Keran dispenser; Keran galon; Keran guci; Keran untuk
pipa; Kerudung kompor; Ketel listrik; Ketel untuk instalasi penyedia air panas; Kipas angin; Kipas angin; Kipas angin;
Peralatan untuk memasak, memanaskan, merebus dan memanggang makanan; Ventilator; alat masak berbentuk cincin untuk
mempersiapkan makanan (cooking rings); alat pemanas; alat pembuat teh dan kopi listrik; alat pendingin; aparatus
pembangkit uap; boiler listrik; ceret, listrik; extractors [ventilasi atau pendingin udara]; filter untuk tudung extractor; induksi
listrik (ranges listrik); instalasi dan freezer pendingin; instalasi pemanas; instalasi pendingin udara; kipas angin [AC]; kipas
ventilasi; kompor [alat pemanas]; kompor gas; kompor induksi; kompor lambat listrik; kompor listrik; kompor tanam; kompor
tekanan, listrik; lemari display freezer; lemari es; lemari pendingin; mesin dan peralatan es; mesin pembuat roti; mesin
penggorengan; oven listrik; oven memanggang; oven microwave; oven pemanggang roti listrik; oven udara panas; panci,
listrik; pelembab; pemanas air; pemanas air instan; pemanas air penyimpanan; pemanas air tenaga surya; pemanas rendam;
penanak nasi; pendingin udara; pengering binatu, listrik; pengering tangan; penghangat makanan listrik; pengumpul panas
matahari [pemanas]; penurun lembab; penurun udara; peralatan memasak; perapian; sistem udara panas matahari untuk
keperluan pemanasan; sterilisasi uap; stockpots listrik; tudung ventilasi untuk kompor; tungku perapian listrik; wajan listrik;
wastafel dapur.; Kipas listrik yang bisa diangkut; Kipas ventilasi; Kipas-kipas pemanas dengan fungsi penghembus; Knalpot
untuk dapur; Kombinasi pengering mesin cuci-; Kopi mesin domestik (elektrik); Kulkas freezer; LAMPU HIAS; LAMPU LANTAI;
LAMPU PAFON; LAMPU SELANG; LED umpan memancing; Lampion untuk hiasan pesta; Lampu LED; Lampu lantai; Lampu
patri; Lampu perangkap serangga; Lampu pintar; Lampu surya; Lampu untuk di dinding; Lemari es; Lemari mayat; Lemari
pajangan berpendingin; Lembar penahan panas untuk bak mandi; Lembaran aroma/pewangi untuk alat pengatur pakaian
yang menggunakan listrik untuk keperluan rumah tangga; Luminer LED; MESIN IRIGASI; Mesin es; Mesin pemanggang biji
kopi; Mesin pengering kuku untuk salon kecantikan; Mesin pengering pakaian listrik untuk keperluan rumah tangga; Mesin
pengering piring untuk restoran; Oven masak listrik untuk penggunaan rumah tangga; Panci saji elektronik; Pelembab udara
untuk keperluan rumah tangga atau industri; Pelunak air untuk keperluan industri; Pemanas bantal secara elektrik, bukan
untuk tujuan medis; Pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Pemijat wajah; Pemijat wajah listrik; Pemurni air untuk
keperluan komersial; Pendingin susu; Pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Penerangan LED;
Penerangan iluminasi LED; Pengering pakaian; Penggiling tortilla, listrik; Penghangat (bukan untuk penggunaan medis);

740
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Penghangat selimut; Penguap kain; Penjernih udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Penurun kelembaban udara
untuk keperluan rumah tangga atau industri; Peralatan dan instalasi untuk keperluan penerangan, pemanasan, pendinginan,
pembangkit uap, memasak, mengeringkan, ventilasi, persediaan air dan sanitasi; Peralatan dan perlengkapan pemanas air;
Peralatan dan perlengkapan pendingin air; Peralatan listrik untuk membuat makanan panas; Peralatan listrik yang digunakan
untuk menyiapkan minuman panas; Peralatan membran dalam bentuk filter untuk memurnikan air; Peralatan penerangan
LED; Peralatan penerangan dinding; Peralatan penerangan listrik malam; Peralatan pengeringan untuk pakan ternak;
Peralatan penghasil es; Peralatan untuk membuang air yang sudah dipanaskan dan/atau didinginkan; Peralatan-peralatan
electrothermic rumah tangga untuk tujuan sanitasi; Perlengkapan pencahayaan LED (light emitting diode) untuk digunakan
dalam tampilan, komersial, industri, perumahan, dan aplikasi pencahayaan aksen arsitektur; Pot kopi elektrik; RUMAH LAMPU
KENDARAAN; Saluran air untuk kamar mandi; Sandwich toaster, listrik; Saringan air jalan toll ( Deck Drain ); Saringan air
untuk keperluan sanitasi; Saringan lemak ( Kitchen sink ); Saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.; Screen Shower;
Selongsong lampu; Semprotan foundation kosmetik listrik untuk penggunaan sanitasi rumah tangga; Semprotan losion
kosmetik listrik untuk penggunaan sanitasi rumah tangga; Sistem pengeluaran deodoran kamar; Sistem pengeluaran penyegar
udara; String lampu; Tas untuk sterilisasi; Teko kopi listrik; Tungku masak; Tungku masak [oven]; Tutup bak kontrol ( Man hole
); Tutup saluran got ( Grating ); Unit dispenser dan diffuser untuk mengeluarkan dan menyebarkan aroma pada ruangan;
Ventilator; Wajan listrik; Wicks diadaptasi untuk kompor minyak; air mancur coklat; air mancur coklat, listrik; air mancur
dekoratif; air mancur hias; air mancur meja hias; aksesoris keselamatan untuk air atau aparat gas dan pipa; aksesoris
pengaturan untuk aparat dan pipa air atau gas; akumulator uap; alat barbecue; alat dan mesin penyaring udara; alat distilasi
untuk keperluan industri; alat distilasi untuk proses kimia; alat distilasi vakum untuk keperluan industri; alat ion kromatografi
pertukaran otomatis untuk keperluan industri; alat ionisasi untuk pengolahan air; alat kromatografi cair untuk keperluan
industri; alat kromatografi otomatis untuk keperluan industri; alat kromatografi untuk keperluan industri; alat pelembab udara;
alat pemanas dan pendingin untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan
untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk memasak; alat pembuat teh dan kopi
listrik; alat pemurni air; alat pemurni air non-listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pemurni air untuk keperluan komersial;
alat pendingin minuman; alat pengatur untuk pengolahan air; alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); alat pengontrol
tekanan (alat pengatur) untuk alat pengolahan air; alat sterilisasi untuk botol bayi; alat untuk penerangan; alat untuk penyaring
air minum; aparat AC; aparat AC untuk bangunan komersial; aparat AC untuk keperluan industri; aparat AC untuk keperluan
rumah tangga; aparat aparat dan gas pemurnian gas scrubbing; aparat dan instalasi AC; aparat dan instalasi memasak;
aparat dan instalasi pengering; aparat dan instalasi untuk penggunaan komersial memasak; aparat dan mesin pemurni udara;
aparat disinfektan untuk tujuan medis; aparat disinfektan untuk uang kertas; aparat gabungan untuk pendinginan dan
pembekuan; aparat humidifikasi untuk digunakan dengan aparat AC; aparat irigasi untuk hortikultura; aparat irigasi untuk
keperluan pertanian; aparat minuman-pendingin; aparat pemanas; aparat pemanas di bawah lantai; aparat pemanas lantai;
aparat pemanasan uap; aparat pembersih minyak; aparat pemurnian untuk pembuangan air; aparat pendingin air; aparat
pendingin udara; aparat pendinginan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan memasak; aparat
pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan pencahayaan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan
sanitasi; aparat pengendalian lingkungan untuk penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; aparat pengendalian
lingkungan untuk tujuan memasak; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan pencahayaan; aparat pengendalian
lingkungan untuk tujuan pendinginan; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan sanitasi; aparat penghilang bau, bukan
untuk penggunaan pribadi; aparat pengolahan air limbah; aparatur desalinasi; aparatur filtrasi akuarium; aparatur kriogenik;
aparatur mandi hydromassage; aparatur pakan pengeringan hewan; aparatur pembangkit uap; aparatur pemurni udara;
aparatur pencahayaan; aparatur pencahayaan panel datar; aparatur pengeringan panen; aparatur penghilang bau udara;
aparatur sauna; aparatur sauna wajah; aparatur sterilisasi buku; aparatur sterilisasi udara; aparatur tanning [tempat tidur
matahari]; aparatur udara panas; aparatus industri untuk memurnikan air; aparatus ionisasi untuk pengobatan cairan dan gas
untuk keperluan industri, komersial atau pertanian; aparatus ionisasi untuk pengobatan udara; aparatus ionisasi untuk
pengobatan udara atau air; aparatus ionisasi untuk pengolahan air; aparatus pemanas ruangan listrik untuk keperluan rumah
tangga; aparatus pengeringan serat kimia; aparatus pengeringan tangan untuk kamar kecil; aparatus pengeringan untuk
proses kimia; aparatus untuk dehidrasi limbah makanan; aparatus untuk dispensing es; aparatus untuk fondue, listrik; aparatus
untuk memurnikan air keran; aparatus untuk raclette, listrik; aparatus untuk rambut kering; aparatus untuk tujuan penerangan,
pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendingin, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan sanitasi; bak cuci dapur; bak cuci
untuk didapur; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bak jet hot; bak mandi; bak mandi untuk mandi sitz; bantal
dipanaskan elektrik, bukan untuk tujuan medis; basa lamp; bath tub jet; batu sauna; batuan lava untuk digunakan dalam
pemanggang barbekyu; bejana kakus; berenang aparat renang pengklorinasi; berwarna menyala obor taman; berwarna obor
menyala; biaya overhead mandi; bibcocks; bidet; bilik atau box pancuran mandi; bilik penyamakan; bilik shower; bioreaktor
untuk digunakan dalam pengolahan air limbah; bioreaktor untuk digunakan dalam pengolahan limbah; bir kopi, listrik; blast
furnace; blower cerobong asap; blower udara panas; boiler air panas; boiler listrik; boiler pemanas sentral; boiler pemanasan;
boiler ruang cuci; boiler telur, listrik; boiler untuk instalasi pemanas; boiler untuk mandi; boiler, selain bagian dari mesin; bola
disko menyala; bola lampu; bola lampu LED; bola lampu mobil; bola lampu neon kompak [CFL]; bola pelampung untuk tangki
toilet; botol air panas; broiler listrik; buang pipa untuk instalasi sanitasi; busur lampu; candelabras, listrik; cartridge filter
akuarium; cekungan shampoo; ceret listrik untuk keperluan rumah tangga; ceret tanpa kabel, listrik; ceret, listrik; cerobong
asap cerobong asap; cerobong asap lampu; cerobong asap untuk lampu minyak; cetakan wafel, listrik; chandelier; cincin
memasak; coffeepots listrik tanpa kabel; cooktops; cryostats, selain untuk penggunaan laboratorium; defrosters untuk
kendaraan; dehumidifiers; dehumidifiers industri; dehumidifiers untuk digunakan dalam ruang operasi; dehumidifiers, listrik;
dinamo lampu untuk sepeda; dinding spouts untuk mencuci baskom tangan; dioda pemancar cahaya [LED] aparatur
pencahayaan; dipasang kain selimut untuk botol air panas; dipasang kain selimut untuk kepala steamer garmen; dipasang
kain selimut untuk toaster listrik; dipasang mencakup spa; dispenser disinfektan untuk toilet; dosis katup [bagian dari instalasi
pemanas atau gas]; downlight; dudukan toilet; elektrik dipanaskan rel handuk; elemen pemanas; espresso mesin, listrik;
evaporator untuk proses kimia; extractors [ventilasi atau AC]; fans untuk aparat AC; fans untuk instalasi AC; filamen
magnesium untuk penerangan; filamen untuk lampu listrik; filter air reverse osmosis untuk keperluan industri; filter akuarium;
filter bidet; filter elektrostatis untuk penyaringan air reverse osmosis; filter kopi, bukan dari kertas, menjadi bagian dari pembuat
kopi listrik; filter kopi, listrik; filter kran; filter pembersih udara; filter pemurnian air; filter pemurnian air listrik untuk keperluan
rumah tangga; filter pemurnian air reverse osmosis; filter pengolahan air reverse osmosis; filter tekanan berlebih untuk
pemurnian air reverse osmosis (selain mesin); filter udara untuk instalasi industri; filter udara untuk keperluan industri; filter
udara untuk keperluan rumah tangga; filter untuk AC; filter untuk air minum; filter untuk air minum reverse osmosis; filter untuk
aparatur pencahayaan; filter untuk digunakan dengan peralatan untuk pasokan air reverse osmosis; filter untuk kerudung
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extractor; filter untuk kolam air panas; filter untuk kolam renang; filter untuk pembersih udara; filter untuk pencahayaan
panggung; filter untuk perangkat pelepas air reverse osmosis; filter warna untuk aparatur pencahayaan; fitting mandi; fitting
mandi udara panas; flameless dioda pemancar cahaya [LED] lilin; flare asetilena; footwarmers listrik; freezer; freezer dada;
freezer kriogenik; freezer listrik; freezer untuk tujuan penyimpanan medis; gabungan alat pemanas dan pendingin udara; gelas
lampu; generator acetylene; generator microbubble untuk mandi; gerak lampu keamanan sensitif; guci kopi, listrik; halogen
bola lampu; heat sink untuk digunakan dalam alat pemanas; hibachis [aparat pemanas Jepang]; hidran kebakaran; humidifier;
humidifier industri; humidifier untuk alat musik; humidifier untuk keperluan rumah tangga; humidifier untuk radiator pemanas
sentral; humidifier, listrik; impeler [bagian dari aparat AC]; impeller udara untuk ventilasi; industri oven memasak; insinerator;
insinerator limbah untuk keperluan industri; insinerator limbah untuk keperluan rumah tangga; insinerator pembuangan limbah;
insinerator sampah; instalasi AC; instalasi AC domestik; instalasi AC sentral; instalasi AC sentral untuk keperluan industri;
instalasi AC sentral untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC untuk keperluan industri; instalasi AC untuk keperluan rumah
tangga; instalasi AC untuk mobil; instalasi AC untuk penggunaan komersial; instalasi air hujan pemurnian; instalasi conveyor
abu, otomatis; instalasi cryosauna; instalasi desalinasi; instalasi kamar mandi; instalasi kamar yang bersih; instalasi kayu lapis
pengeringan; instalasi mandi mandi; instalasi mandi sauna; instalasi memasak; instalasi otomatis untuk membuat kopi;
instalasi pemanas; instalasi pemanas [air]; instalasi pemanas air panas; instalasi pemanas di bawah lantai; instalasi
pembangkit listrik tenaga nuklir; instalasi pembangkit uap; instalasi pemurni air; instalasi pemurnian air limbah; instalasi
pemurnian air reverse osmosis; instalasi pemurnian untuk pembuangan air; instalasi pencahayaan; instalasi pencahayaan
serat optik; instalasi pencahayaan untuk kendaraan udara; instalasi pendingin untuk air; instalasi pendingin untuk cairan;
instalasi pengendalian lingkungan untuk penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; instalasi pengendalian
lingkungan untuk tujuan memasak; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan pencahayaan; instalasi pengendalian
lingkungan untuk tujuan pendinginan; instalasi pengeringan; instalasi pengeringan panen; instalasi pengolahan air limbah;
instalasi penyaringan udara; instalasi sanitasi; instalasi sanitasi portabel; instalasi serat kimia pengeringan; instalasi untuk
bahan bakar nuklir pengolahan; instalasi untuk membakar gas; instalasi untuk penerangan jalan; instalasi untuk pengolahan
bahan bakar nuklir dan bahan moderator nuklir; instalasi ventilasi; ionizers air; ionizers udara rumah tangga; jack
pemanggang; kamar bersih; kamar mandi prefabrikasi yang dijual sebagai satu kesatuan; kap lampu; kap ventilasi untuk oven;
kapal uap handuk; kapal uap handuk untuk salon rambut; kapal uap rambut untuk digunakan di salon kecantikan; kapas
membuat permen mesin; karbon untuk lampu busur; katub keran; katup air; katup kontrol mandi; katup pancuran; katup
pelepas tekanan (peralatan pengaman) untuk alat pengolahan air; katup pengontrol suhu [bagian dari instalasi penyediaan air]
(temperature control valves; katup radiator termostatik; katup udara untuk instalasi pemanas uap; kelopak untuk kursi toilet;
kepala kompor; kepala pancuran; kepala pancuran genggam; kepala shower; keran; keran *; keran air; keran air pancur; keran
dapur yang bermacam-macam model/bentuk (kitchen mixed faucets); keran untuk bak cuci; keran untuk mencuci baskom
tangan; keran yang digunakan untuk di dapur; keran yang digunakan untuk kamar mandi; kerangka struktural untuk oven;
keranjang saringan untuk bak cuci; kerudung extractor untuk dapur; kerudung kompor; kerudung untuk aparat AC; kerudung
ventilasi; keselamatan lampu untuk digunakan di bawah tanah; ketel logam, listrik; kiln; kiln furniture [penopang]; kipas [bagian
dari instalasi pendingin udara]; kipas angin [AC]; kipas atap; kipas listrik portabel; kipas listrik untuk AC; kloset air; kloset
portabel dan sekali pakai; kolam air panas; kolom distilasi; kolom kromatografi untuk keperluan industri; kompor; kompor
[aparat pemanas]; kompor arang; kompor batubara; kompor berkemah; kompor couscous, listrik; kompor gas; kompor gas
untuk keperluan rumah tangga; kompor induksi; kompor lambat listrik; kompor listrik; kompor memasak listrik untuk
penggunaan rumah tangga; kompor minyak; kompor portable; kompor portable untuk penggunaan berkemah; kompor telur,
listrik; kompor untuk memasak, elektrik; kontainer berpendingin; korek api *; korek api [aparat] untuk pemanggang; korek api
lilin; kotak pendingin, listrik; kran mixer untuk pipa air; kran otomatis; kran tunggal tuas untuk tenggelam; kran untuk pipa dan
pipa; kulkas kimchi; kulkas kosmetik; kulkas listrik untuk keperluan rumah tangga; kulkas-freezer; kumparan [bagian dari
penyulingan, pemanasan atau pendinginan instalasi]; kurung untuk pembakar gas; lampu; lampu LED kuku; lampu Natal
musik; lampu Natal, selain lilin; lampu aksen untuk penggunaan dalam ruangan; lampu akuarium; lampu belakang mobil;
lampu belakang untuk kendaraan; lampu belakang untuk kendaraan darat; lampu bola; lampu cadangan untuk kendaraan
darat; lampu curling; lampu dekoratif; lampu dekoratif untuk liburan; lampu depan untuk tujuan pencahayaan; lampu desktop
yang USB-powered; lampu dinding; lampu directional untuk sepeda; lampu discharge; lampu elektrik dan peralatan
penerangan lainnya; lampu gantung; lampu halogen; lampu helm; lampu iluminasi panggung; lampu inframerah, bukan untuk
tujuan medis; lampu jalan; lampu keamanan; lampu keamanan untuk penggunaan outdoor; lampu kendaraan; lampu kepala
mobil; lampu kerja; lampu keselamatan; lampu keselamatan LED; lampu klieg; lampu kuku UV; lampu kuman; lampu kuman
untuk pemurni udara; lampu laboratorium; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu lilin; lampu lilin LED;
lampu malam; lampu malam listrik; lampu malam, selain lilin; lampu meja; lampu miniatur; lampu minyak; lampu penambang;
lampu pijar; lampu proyeksi LED; lampu reflektor; lampu rem untuk kendaraan; lampu sepeda; lampu siklus; lampu sorot;
lampu sorot atas; lampu sorot genggam; lampu sorot untuk digunakan pada kendaraan; lampu standar; lampu studio; lampu
suasana hati; lampu surya luar ruangan; lampu tabung; lampu tanning; lampu tembak; lampu tenaga surya; lampu trailer
perahu; lampu uap logam halogen UV; lampu untuk kendaraan; lampu untuk memikat ikan; lampu untuk mobil; lampu untuk
penggunaan outdoor; lampu untuk tenda; lantai saluran; layar mandi; lemari display dipanaskan; lemari display pendingin;
lemari es; lemari es listrik; lemari es untuk tujuan penyimpanan medis; lemari freezer; lemari pendingin; lentera Cina; lentera
Cina listrik; lentera kertas; lentera kertas Jepang; lentera kertas portable; lentera lilin; lentera minyak; light-emitting diode [LED]
bawah air lampu; light-emitting diode [LED] lampu; light-emitting diode [LED] lampu lanskap; light-emitting diode [LED] lampu
suasana hati; light-emitting diode [LED] luminer; light-emitting diode [LED] pencahayaan instalasi; light-emitting diode [LED]
perlengkapan pencahayaan; lilin beraroma listrik; lilin flameless; lilin listrik; liners dipasang untuk mandi dan mandi; liners
dipasang untuk mandi nampan; liners pas untuk kolam air panas; listrik ruang pendingin peralatan untuk keperluan rumah
tangga; listrik wangi lilin; luminer; makan peralatan untuk boiler pemanasan; mandi kepala genggam; mandi layar; mandi listrik;
mandi nampan; mandi pencampuran katup; mandi portabel; mandi shower; mangkuk toilet; mangkuk toilet dan kursi dijual
sebagai satu unit; mangkuk toilet dengan air jet bidet terintegrasi; mantel lampu; matahari lampu; meja dekoratif berbahan
bakar obor; membaca lampu; menara penyulingan untuk distilasi; menerobos lampu untuk kendaraan darat; mengatur
aksesoris untuk pipa gas dan jalur; mengatur peralatan untuk instalasi pipa gas; menyembuhkan lampu, bukan untuk tujuan
medis; menyisipkan perapian; menyisipkan perapian dalam sifat kompor; meracik sistem untuk penyegar udara; merokok
generator untuk memasak; merokok menghasilkan peralatan untuk memasak; mesin air untuk keperluan pertanian; mesin
asap; mesin cuci (washer) sayuran; mesin cuci untuk kran air; mesin es dan aparat; mesin es dispensing; mesin kayu lapis
pengeringan; mesin kopi; mesin kopi elektrik; mesin kopi listrik untuk keperluan rumah tangga; mesin kopi, listrik; mesin
menggoreng mendalam; mesin pemanggang; mesin pembangkit asap buatan; mesin pembersih udara; mesin pembuatan es
krim; mesin pemurni air; mesin pemurni udara; mesin pengering laundry; mesin pengering pakaian, listrik, untuk keperluan
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rumah tangga; mesin pengeringan kokon; mesin popcorn; mesin sangrai; mesin untuk mandi yang memakai tenaga listrik
untuk bagian bawah tubuh untuk keperluan rumah tangga; mug dipanaskan secara elektrik; multicookers; musik lampu pohon
Natal; navigasi lampu untuk pesawat; non-listrik piring panas untuk keperluan rumah tangga; non-portabel es dada untuk
keperluan rumah tangga; nozel tap anti-percikan; obor butana untuk digunakan dapur; obor dapur pukulan; obor kepala; obor
lilin; obor listrik; obor listrik untuk penerangan; obor menyala; obor saku, listrik; off-road bar cahaya untuk kendaraan; oksidasi
termal untuk pengendalian pencemaran udara industri; oven gigi; oven konveksi; oven listrik; oven memasak komersial; oven
memasak listrik; oven memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; oven memasak listrik untuk penggunaan rumah tangga;
oven microwave [aparat memasak]; oven pemanggang roti listrik; oven pemanggang untuk keperluan rumah tangga; oven
udara panas; pabrik desalinasi; panas tenggelam untuk digunakan dalam peralatan ventilasi; panci pemanas; panci
pemanasan non-listrik untuk tidur; panci, listrik; pancuran air minum; pancuran air untuk mandi; panel cahaya; panel mandi;
panggangan arang; panggangan outdoor listrik; panggangan, listrik; pasteurisers; pegangan kran; pelampung closet;
pelampung untuk tangki jamban; pelembab udara; pemanas air induksi; pemanas air listrik; pemanas air sesaat; pemanas air
umpan untuk keperluan industri; pemanas berseri-seri; pemanas berseri-seri listrik; pemanas berseri-seri listrik untuk
keperluan rumah tangga; pemanas celup; pemanas elektrik untuk botol bayi; pemanas halogen; pemanas kamar mandi;
pemanas kipas; pemanas listrik portabel; pemanas luar, listrik; pemanas mandi listrik untuk penggunaan laboratorium;
pemanas minuman, listrik; pemanas minyak tanah; pemanas ruang listrik; pemanas tempat tidur air; pemanas teras, listrik;
pemanas untuk kendaraan; pemanas untuk kolam air panas; pemanas untuk kolam renang; pemanas untuk setrika
pemanasan; pemanas, listrik, untuk botol minuman; pemanas/kipas; pemanasan aparat untuk bahan bakar padat, cair atau
gas; pemanasan filamen, listrik; pemanasan instalasi untuk digunakan dengan bahan bakar gas; pemanasan kembali tungku
untuk keperluan industri; pemanasan listrik panci untuk tempat tidur; pemanasan peralatan untuk bahan bakar gas;
pemanasan peralatan untuk kendaraan; pemanasan peralatan untuk pencairan jendela kendaraan; pemanggang [alat
memasak]; pemantik gas; pemantik piezo, selain untuk perokok; pembakar; pembakar Bunsen untuk penggunaan
laboratorium; pembakar alkohol; pembakar asetilena; pembakar gas portabel; pembakar kuman; pembakar laboratorium;
pembakar minyak; pembakar pijar; pembakar sampah.; pembakar untuk lampu; pembersih udara; pembersih udara rumah
tangga; pembersih udara untuk mobil; pembersih udara, listrik; pembuat es; pembuat es krim listrik; pembuat kopi tetes, listrik;
pembuat popcorn listrik; pembuat sandwich, listrik; pembuatan es mesin; pemegang kap lampu; pemuatan peralatan untuk
tungku; pemurni air listrik untuk keperluan rumah tangga; pemurni udara industri; penanak nasi listrik; pencahayaan aparat
menggabungkan serat optik; pencahayaan peralatan untuk kendaraan; pencahayaan peralatan untuk showcase;
pencampuran katup untuk kran; pendingin (chiller); pendingin aparat untuk tujuan penyimpanan medis; pendingin instalasi;
pendingin instalasi untuk tembakau; pendingin kontainer; pendingin ruang; pendingin ruangan; pendingin udara; pendingin
untuk tungku; pendinginan instalasi; pendinginan instalasi dan freezer; penerangan jalan adaptif; penerangan jalan cerdas;
penerangan track; pengaman kursi toilet; pengasap untuk lebah; pengatur pancuran air bukan elektronik; pengering cucian,
elektrik, untuk keperluan industri; pengering hood; pengering jatuh untuk mencuci; pengering laundry, listrik; pengering rambut;
pengering rambut listrik genggam; pengering rambut untuk digunakan di salon kecantikan; pengering rambut untuk keperluan
rumah tangga; pengering sepatu listrik untuk keperluan rumah tangga; pengering tangan; pengering tangan otomatis;
pengering tangan udara listrik panas; pengering udara; penggemar aliran aksial untuk AC; penggemar jendela listrik;
penggemar listrik menjadi bagian dari instalasi AC rumah tangga; penggemar ventilasi untuk keperluan industri; penggemar
ventilasi untuk keperluan rumah tangga; penggemar ventilasi untuk penggunaan komersial; penggorengan dalam industri;
penggorengan dalam, listrik; penghangat handuk listrik; penghangat minuman, listrik; penghangat piring; penghangat piring
listrik; penghangat tangan USB-powered; penghangat tempat tidur; penguap; pengukus nasi menggunakan listrik; pengukus
sayuran menggunakan listrik; penlights; penukar panas untuk proses kimia; penukar panas, selain bagian dari mesin; penurun
udara; penutup bak mandi; penutup kompor; penyaring untuk aquarium; penyemprot kepala pancuran; penyemprot kran;
peralatan dan instalasi pasokan air; peralatan dan instalasi pendingin; peralatan dan instalasi sanitasi; peralatan dan instalasi
untuk penerangan, pemanas, pendinginan, pembangkit uap, memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan
sanitasi; peralatan dan mesin pendingin; peralatan dan perkakas pengaturan untuk pipa air; peralatan distilasi, bukan untuk
tujuan ilmiah; peralatan elektrotermik rumah tangga; peralatan kamar mandi; peralatan listrik untuk pembuatan kopi; peralatan
listrik untuk pembuatan yoghurt; peralatan memasak, listrik; peralatan pelunak air untuk keperluan rumah tangga; peralatan
pemanas lem; peralatan pemanas untuk mencairkan jendela kendaraan; peralatan pembeku untuk keperluan industri;
peralatan pembilasan; peralatan pengaman untuk pipa air atau gas; peralatan penghangat udara; peralatan penyediaan air
minum; peralatan perawatan pakaian, yaitu peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau (deodorizing) dan pengeringan
untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah tangga).; peralatan sanitasi; peralatan untuk air desinfektan; peralatan untuk bak
cuci, bak dan bak mandi; peralatan untuk instalasi penyediaan air; peralatan untuk instalasi penyediaan air dengan pengontrol
aliran; peralatan untuk keperluan sanitasi; peralatan untuk rambut kering; peralatan untuk westafel; 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; perangkat anti-silau untuk kendaraan [lampu fitting];
peranti dan instalasi pendingin; perapian; perapian etanol; perapian, domestik; perapian, selain dari untuk keperluan
laboratorium; percolators kopi, listrik; peredam [pemanasan]; perlengkapan lampu; perlengkapan lilin pencahayaan;
perlengkapan mandi; perlengkapan outdoor; perlengkapan pencahayaan; perlengkapan pencahayaan dalam ruangan;
perlengkapan pipa kamar mandi; pintu mandi; pipa [bagian dari instalasi sanitasi]; 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 instalasi wastafel pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi;
pipa menjadi bagian dari instalasi sanitasi; pipa untuk boiler pemanasan; piring panas; piring panas untuk keperluan rumah
tangga; piring pemanas; pistol pemanas; platform mandi; pompa panas; proyektor cahaya; proyektor sinar laser; radiator
[pemanasan]; radiator inframerah; radiator listrik untuk memanaskan bangunan; radiator pemanas sentral; radiator, listrik;
rakitan penerangan dioda [LED] untuk tanda-tanda yang menyala; reaktor nuklir; recuperators untuk proses kimia; reflektor
kendaraan; reflektor perahu; reflektor sepeda; regulator panas [katup] menjadi bagian dari instalasi pemanasan; regulator
suhu [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; regulator suhu otomatis [katup termostatik] untuk radiator pemanas
sentral; reheaters udara; rel handuk dipanaskan; rice cooker industri; roaster; roaster arang untuk keperluan rumah tangga;
roaster ikan; roaster kopi; roaster kopi, listrik; roaster listrik; roaster listrik untuk keperluan industri; roaster listrik untuk
keperluan rumah tangga; roaster malt; roaster tembakau; rotary kiln; rotisseries; rotisseries listrik; ruang bersih [instalasi
sanitasi]; ruang listrik aparat pendinginan; ruang pembakaran; salju mesin pembuatan; saluran bak mandi; saringan kompor
luar/dalam; saringan untuk saluran pembuangan air dikamar mandi; saringan untuk saluran pembuangan air/got; saringan
wastafel; sauna kompor; sauna wajah; sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang digunakan untuk menghentikan
atau mengatur aliran air; sel bahan bakar pendingin pompa [heat sink]; selang mandi; selimut pelindung keselamatan anak
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untuk spouts bathtub; semi-otomatis mesin kopi listrik; semprot kepala untuk mandi; senter dipimpin; septic tank untuk
keperluan industri; serat aparat pencahayaan optik; shower genggam; sisi-entry mandi untuk digunakan oleh fisik cacat;
sistem irigasi tetes; sistem pencahayaan, yaitu modul LED (dioda pemancar cahaya), catu daya dan kabel; sistem sprinkler
untuk irigasi; sistem tumbuh hidroponik; sorot; sorot intensitas tinggi; sorot saku; spit pemanggang; spit pemanggang untuk
oven; spouts bath tub; spouts dinding untuk mandi; spouts dinding-mount untuk tenggelam; spouts dinding-mount untuk toilet;
sterilisasi; sterilisasi buku; sterilisasi listrik untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi sepatu untuk keperluan rumah tangga;
sterilisasi susu; sterilisasi uap; sterilisasi uap untuk penggunaan laboratorium; sterilisasi uap untuk penggunaan rumah tangga;
sterilisasi uap untuk pengunaan industri; sterilisasi uap untuk tujuan medis; sterilisasi udara; sterilisasi ultrasonik untuk
keperluan rumah tangga; sterilisasi ultraviolet; sterilisasi ultraviolet untuk pengolahan air; sterilisasi untuk botol susu; sterilisasi
untuk instrumen bedah; sterilisasi untuk instrumen gigi; sterilisasi untuk keperluan industri; sterilisasi untuk keperluan rumah
tangga; sterilisasi untuk penggunaan industrial; sterilisasi untuk penggunaan laboratorium; sterilisasi untuk peralatan medis;
sterilisasi untuk sikat gigi; sterilisasi untuk tujuan medis; stills *; stockpots listrik; sumbat untuk bak cuci; superheaters uap
untuk keperluan industri; table-top raclette panggangan, listrik; tabung bercahaya untuk penerangan; tabung debit, listrik, untuk
penerangan; tajines, listrik; tanaman pembuangan limbah; tangki air bertekanan; tangki air panas; tangki air tekanan; tangki air
toilet; tangki pengolahan air limbah; tank ekspansi untuk instalasi pemanas sentral; tank pengolahan air limbah untuk
keperluan industri; tank pengolahan air limbah untuk keperluan rumah tangga; tank toilet; tanur listrik untuk keperluan industri;
tealights LED; tempat cuci tangan [bagian dari instalasi sanitasi]; tenda mandi; toaster roti; toaster roti listrik; toaster roti listrik
untuk keperluan rumah tangga; toilet; toilet diadaptasi untuk digunakan oleh fisik cacat; toilet portable; toilet, portable; tongkat
cahaya chemiluminescent; trek pencahayaan; trek pencahayaan [aparat pencahayaan]; tudung ventilasi untuk kompor; tudung
ventilasi untuk laboratorium; tumbuk membuat mesin kue beras, listrik, untuk keperluan rumah tangga; tungku; tungku difusi
untuk keperluan industri; tungku industri; tungku peleburan; tungku pemanasan; tungku refraktori; tutup radiator; uap aparat
wajah [sauna]; uap merkuri lampu; udara filter untuk unit AC; ultraviolet halogen logam uap lampu; unit AC; unit AC
perumahan; unit desalinasi; unit didinginkan untuk meracik minuman; unit humidifier sebagai bagian dari kendaraan; unit
lampu track listrik; unit pembersih udara; unit pemurni udara; unit pemurni udara untuk keperluan rumah tangga; unit pemurni
udara untuk penggunaan komersial; unit pemurni udara untuk penggunaan rumah tangga; unit pemurnian air limbah; unit
pemurnian air untuk memproduksi air minum; unit penanganan udara; unit pendingin air; unit pengeluaran makanan dan
minuman yang dikontrol suhu, selain mesin penjual otomatis; unit penghilang bau ruang listrik; unit pengolahan air; unit
polimerisasi dipanaskan untuk senyawa restorasi gigi; unit toilet stool dengan semprotan air pencuci; urinal portabel untuk
kegiatan di luar ruangan [instalasi sanitasi]; ventilasi [AC] instalasi dan peralatan; ventilasi [AC] instalasi untuk bangunan;
ventilasi [AC] instalasi untuk kendaraan; ventilasi [AC] instalasi untuk laboratorium; ventilasi penggemar untuk digunakan
dalam kendaraan; ventilator turbin [aparat ventilasi]; walk-in freezer; wastafel dapur untuk penggunaan komersial; wastafel
kamar mandi; wastafel untuk digunakan mencuci tangan di ruang bedah; alat pembersih untuk keran air; alat pengering air
yang dapat mengeringkan sendiri [self-draining] merupakan bagian dari instalasi penyediaan air; alat sterilisasi air; bak cuci
untuk dapur, cucian dan kamar mandi; keran air; ketel air dan pendingin air===
===ALAT PENGAIT GANDENGAN PADA KENDARAAN; Alarm peringatan cadangan untuk kendaraan; Alat anti-silau untuk
mobil; As overan gigi untuk sepeda motor; As persneling untuk kendaraan; As roda untuk sepeda motor; As swing arm untuk
sepeda motor; Asbak mobil; BACK UP RING (penyangga karet roda untuk rem); BAGIAN REM UNTUK KENDARAAN; BAK
BELAKANG TRUK YANG DAPAT DITINGGIKAN (BAGIAN KENDARAAN DARAT); BAN KARET MATI UNTUK RODA
KENDARAAN; BANTALAN KERETA API; BIS BERMOTOR; BODI SEPEDA MOTOR RANGKA SEPEDA; BRAKE BOOSTER
ASSY (BAGIAN DARI REM); BRAKE HOSE (selang rem); BRAKE MASTER CYLINDER ASSY (sentral silinder rem); Badan
dumper untuk truk; Badan mobil; casis mobil; pegangan pintu mobil; pelek untuk roda kendaraan; atap yang dapat dilipat untuk
mobil; pintu mobil; tempat bagasi untuik mobil; jeruji untuk roda mobil; pemegang roda cadangan untuk mobil; pompa udara
untuk mobil; tirai jendela mobil; penutup roda kemudi mobil; pedal aluminium untuk mobil; pelindung kisi-kisi untuk mobil; balok
dampak pintu untuk mobil; penguat untuk panel instrumen; pilar badan pusat; Bagian logam untuk kendaraan yaitu, eksterior
otomotif dan interior logam dekoratif dan trim pelindung; Bak belakang truk yang dapat ditinggikan
[bagian dari kendaraan darat]; Bak gerobak; Ball joint untuk 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-ban mobil; Bantalan kaki untuk anti tabrakan dan absobsi benturan yang digunakan pada sepeda motor dan
skuter; Bantalan penyerap keringat untuk kereta bayi; Bantalan rem pengatur kaliper depan; Bantalan untuk kendaraan darat;
Batang penggerak untuk mobil; Batang penghubung untuk kendaraan darat, selain dari bagian motor dan mesin; Becak;
Bemper untuk mobil, bus, dan truk; Bodi plastik dan fiberglass untuk motor, mobil, bus, dan truk; Bodi sepeda motor; Body kit
kendaraan; Boot tidies; Bos fork; Braket bawah sepeda; Bushing arm mobil; CALIPER KIT; CLUCTH MASTER ASSY (sentral
kopling atas); CLUTCH BOOSTER (booster kopling); CLUTCH HOSE (selang kopling); CLUTCH OPERATING ASSY (sentral
kopling bawah); 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); Casis kendaraan; Selubung engkol untuk komponen
kendaraan darat, selain untuk mesin; alarm antipencurian untuk kendaraan; alat untuk penggerak melalui darat, udara atau air;
ban untuk kendaraan darat; ban untuk roda kendaraan; frame untuk kendaraan roda dua; hub untuk kendaraan darat; hub
untuk roda kendaraan; jari-jari roda kendaraan; kaca depan untuk kendaraan darat; kaca spion untuk kendaraan; kampas
kopling untuk kendaraan darat; kendaraan; klakson untuk kendaraan; kopling untuk kendaraan darat; kursi kendaraan; mesin
untuk kendaraan darat; motor untuk kendaraan darat; pelana sepeda motor; pembawa barang untuk kendaraan; penutup
kendaraan [berbentuk]; penutup roda cadangan; penutup sadel untuk sepeda; penutup sadel untuk sepeda motor; peredam
kejut suspensi untuk kendaraan darat; rangka sepeda motor; rantai ban untuk kendaraan darat; rantai penggerak untuk
kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; rem untuk kendaraan darat; roda kemudi untuk kendaraan; roda kendaraan;
roda sepeda motor; roda untuk mobil; sabuk transmisi untuk kendaraan darat; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap
(fairing) untuk sepeda motor); sepeda motor; setang sepeda motor; spatbor untuk kendaraan darat; standar samping sepeda
motor; standar untuk kendaraan darat; tanda arah belok kendaraan; tangki bahan bakar untuk kendaraan darat; tutup nap
roda; tutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; wiper kaca depan mobil; wiper kaca depan untuk kendaraan darat; wiper
kaca depan untuk mobil.; Cincin Peluru untuk roda kendaraan; Cincin rol jarum untuk kendaraan; Coil spring untuk suspensi
kendaraan darat; DRIVE SHAFT BOOT KIT (BOOT KARET AS RODA); Dayung untuk Perahu Naga; Dudukan stang untuk
sepeda motor; Dump gerobak; ECU; Elemen mekanik untuk kendaraan darat; GEROBAK UNGKIT; Gerobak; Gerobak
dorong; Gerobak minuman; Gerobak pasir; Gerobak pasir mesin; Gerobak sampah; HYDROVAC CUP (Karet Sentral untuk
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rem); Harness bar untuk kendaraan; Headset (bagian sepeda); Helikopter dan pesawat rotor dan bagian-bagian struktural;
Inflator pompa angin ban; Isyarat sinyal untuk kendaraan (lampu sein); JALAN KERETA API KABEL; JENDELA KAPAL;
Jaringan bagasi untuk mobil; Jeruji pendek; Jeruji pendek depan; Jok sepeda; Jok untuk kendaraan; KENDARAAN
PEMBAWA SELANG AIR PEMADAM KEBAKARAN; KENDARAAN YANG BERJALAN DIATAS REL; KERANGKA UNTUK
SEPEDA; KERETA ANAK; KERETA MOTOR; KERETA PEMBAWA TUANGAN; KERETA SALJU YANG DIHELA
KUDA(KENDARAAN); KERETA TIDUR; KERETA UNTUK INSTALASI ANGKUTAN DENGNA KABEL (KERETA GANTUNG);
KERETA UNTUK SEPEDA ANGKUT BARANG RODA TIGA; Kabel gas untuk sepeda motor; Kabel kilometer untuk sepeda
motor; Kabel transmisi untuk kendaraan; Kampas kopling untuk kendaraan; Kantong Udara [alat keselamatan untuk
kendaraan darat]; Karavan; Karet balstep Pijakan kaki kendaraan; Karet peredam getaran pada kendaraan; Karet
shockbreaker untuk kendaraan; Karoseri kendaraan bermotor roda tiga, atau lebih; Karoseri untuk kendaraan gandengan /
kereta tempelan; Karoseri untuk kendaraan roda empat atau lebih kategori bak tertutup; Karoseri untuk kendaraan roda empat
atau lebih kategori tangki; Karoseri wadah atau bak penampungan untuk kendaraan pembuangan; Kendaraan Roda Tiga
Listrik; Kendaraan UTV (utility task vehicles); 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 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 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 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
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 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; Kendaraan transportasi yang bergerak secara otonom; Kepala Bagian dari sepeda (bagian
sepeda); Keranjang untuk perambulator; Kereta; Kereta api; Kereta bayi; Kereta dorongan bayi; Kickstands sepeda motor;
Klakson untuk sepeda motor; Sadel untuk sepeda motor; Standar untuk sepeda motor; ban untuk sepeda motor; frame sepeda
motor; garpu depan untuk kendaraan roda dua; hub untuk roda sepeda motor; jari-jari roda sepeda motor; mesin sepeda
motor; mudguards sepeda motor; pedal sepeda motor; pengangkut bagasi untuk sepeda motor; penutup sadel untuk sepeda
motor; rem sepeda motor; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); sepeda motor; sepeda
motor listrik; setang sepeda motor.; Kickstands untuk kendaraan roda dua; Klakson sepeda motor; Klakson untuk sepeda
motor; Klem Stang (bagian dari kendaraan); Komponen transmisi sepeda yang memungkinkan perpindahan rantai sepeda ke
gigi yang lain untuk sepeda (derailleur); Komponen untuk kendaraan darat dan pesawat terbang; Komstering, untuk
kendaraan; Kopeling untuk mobil; Kopling untuk mobil; Kotak roda gigi untuk kendaraan; Kumpulan sprocket untuk roda
sepeda motor; Kunci kontak sepeda motor; Kunci sadel sepeda motor; Kursi berpemanas disesuaikan khusus untuk kereta
bayi; Kursi berpendingin disesuaikan khusus untuk kereta bayi; Kursi malas untuk kendaraan; LIFT KURSI; LIFT SKI; LORI;
Lowerbar untuk kendaraan; MATERIAL BERODA UNTUK JALAN KERETA API KABEL; MESIN PENARIK; Mekanisme
propulsi untuk kendaraan; Mesin dan motor listrik untuk sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda
empat; Mobil / truk tangga; Mobil Transmisi Otomatis ( CVT ); Mobil dan bagian strukturalnya; Modul pedal akselerator untuk
kendaraan darat; Motor mobil; Motor untuk kendaraan; Mur roda untuk roda kendaraan; OTOBIS; Operan gigi; PAPAN
INJAKAN KENDARAAN; PELINDUNG TEMPAT DUDUK UNTUK KENDARAAN; PENUTUP SADEL UNTUK SEPDA;
PENUTUP SETIR KENDARAAN; PINTU ANGKAT BAGIAN BAGASI KENDARAAN DARAT; PINTU DEK BELAKANG YANG
BERFUNGSI SEBAGAI PENGANKAT (BAGIAN KENDARAAN DARAT); PISTON CALIPER (BAGIAN DARI REM); POROS
TRANSMISI UNTUK KENDARAAN DARAT; POTONGAN KARET BERPEREKAT UNTUK MENAMBAL BAN DALAM;
PROPORTIONING VALVE (PEMBAGI MINYAK REM ); Panel interior untuk mobil; Pedal rem; Pedal stater sepeda motor;
Pegas daun untuk suspensi kendaraan; Pegas peredam kejut untuk kendaraan; Pelapis ban vulkanisir; Pelat kopling; Pelek
roda sepeda; Pelek untuk roda gerobak; Pelindung kecelakaan untuk sepeda motor; Pemegang minuman untuk kereta bayi;
Penganak; Pengatur daya elektronik (dc/dc, dc/ac) ditujukan untuk kendaraan darat.; Pengatur jendela mobil; Pengatur
keseimbangan mobil; Pentil; Penutup ban cadangan; Penutup kaki motor skuter; Penutup yang pas untuk kereta bayi;
Penutup kereta bayi; Penyangga tanggan untuk kendaraan; Penyemprot Minyak rantai motor; Per untuk kampas rem
kendaraan; Perahu Naga; Perangkat anti-dazzle untuk kendaraan; Pompa angin untuk mobil; Poros penggerak untuk
kendaraan darat; Poros transmisi untuk mobil; Poros untuk mobil; Primary Cop Assy Untuk Kendaraan; Punuk (Tempat Duduk
Pada Perahu Jegong); RANGKA BAWAH KENDARAAN; REPAIR KIT BOOSTER (BAGIAN DARI REM); REPAIR KIT FOR
BRAKE MASTER CYLINDER (BAGIAN DARI REM); REPAIR KIT FOR CLUTCH MASTER (BAGIAN DARI REM); REPAIR
KIT FOR CLUTCH OPERATING (BAGIAN DARI REM); REPAIR KIT FOR SINGLE MASTER CYLINDER (BAGIAN DARI
REM); RUMAH BERMOTOR; RV [kendaraan rekreasi]; Rantai penggerak untuk kendaraan; Rantai transmisi untuk kendaraan;
Rantai transmisi untuk mobil; Rem cakram untuk mobil; Rem hidrolik untuk kendaraan darat; Rem pakam (rem dish); Rem
untuk kendaraan darat; Rem untuk sepeda; Robot pengantar yang berkendara secara otomatis; Roda gerobak; Roda gigi
reduksi untuk mobil; Roll bar untuk kendaraan; Rumah Primary kopling Untuk Kendaraan; SABUK UNTUK NAF RODA;
SALUT REM UNTUK KENDARAAN; SEPEDA YANG DILENGKAPI MOTOR KECIL; STANG GEROBAK; Sadel untuk sepeda
motor; Sculls; Selubung untuk ban pneumatik [ban]; 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; Spatbor untuk kendaraan; Spatbor untuk mobl; Standar tengah sepeda motor; Stang (bagian dari kendaraan);
Strut bar untuk kendaraan; Stut Copling Untuk Kendaraan; TAS YANG DISESUAIKAN UNTUK KERETA DORONG BAYI;
TMEPAT DUDUK PENGAMAN UNTUK ANAK ANAK; TRUK BAGASI; TRUK PENGANGKUT BARNAG; TRUK PENYIRAM;
TUTUP RODA; Tangki bensin untuk mobil; Tas organizer, jaring, dan baki yang disesuaikan khusus agar pas dengan interior
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mobil; Tas disesuaikan untuk kereta bayi; Tempat duduk mobil, kereta dorong dan kereta dorong dengan roda depan tepat
(fixed) dapat untuk sambil berlari untuk bayi dan anak-anak; Tiang rem belakang sepeda motor; Traktor penyebar pupuk;
Traktor sebagai alat angkut; Transmisi untuk kendaraan; Trek kendaraan; Trek untuk traktor; Trim otomotif; Troli listrik untuk
golf; Truk; Truk logging; Truk mini; Truk pengangkut barang; Truk tangki air; Truk untuk membuang kotoran; Tuas persneling
untuk kendaraan; Tube untuk roda kendaraan; Tunggangan (Kendaraan); VALVE CHECK UNTUK REM; Variasi untuk
memberi bentuk pada bagian samping depan kendaraan; Variasi untuk menutup grill depan kendaraan; Variasi untuk menutup
pegangan pintu kendaraan; Variasi untuk menutup spion standart jadi beda; Variasi untuk menutup whelldop kendaraan;
WHEEL CYLINDER ASSY ( SILINDER UNTUK REM); WHEEL CYLINDER ASSY (silinder roda); WHEEL CYLINDER PISTON
CUP (Karet Rem); WIPER KACA MOBIL; Wadah atau bak penampungan untuk kendaraan pembuangan; adaptor dan
dudukan penyangga untuk body motor (fairing) depan; alarm anti-pencurian untuk kendaraan; alarm keamanan untuk
kendaraan; alarm pencegah pencurian kendaraan; alat anti silau untuk kendaraan; alat pencegah pencurian untuk kendaraan;
alat pengait gandengan untuk kendaraan; alat penjepit jeruji roda; alat ski untuk kendaraan; alat untuk bergerak di darat, udara
atau air; anti-pencurian kunci untuk digunakan pada roda mobil kemudi; anti-roll bar untuk suspensi kendaraan darat; as
gandar belakang; as gandar penghubung; as penghubung setir; as roda; atap bar untuk kendaraan; atap gerbong; atap geser
untuk mobil; atap lunak yang bisa dilipat atau dilepas pada kendaraan (softtop); atap keras yang bisa dilipat atau
dilepas (hardtop); atap keras yang dapat ditarik (retractable hardtops); atasan lembut untuk kendaraan; atasan lembut untuk
mobil; badan untuk kendaraan bermotor; bagasi gerobak 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 darat; bagian-bagian rem; bagian-bagian stang; bagian-bagian
struktural pesawat rotor; bagian-bagian suspensi; bak engkol untuk kendaraan darat; bak kopling kendaraan; bak roda gigi;
baling-baling; baling-baling perahu untuk mesin penggerak bagian belakang perahu (outboard) dan buritan; baling-baling rotor
untuk helikopter; baling-baling sekrup; baling-baling sekrup untuk kapal; baling-baling sekrup untuk kendaraan; baling-baling
untuk pesawat; baling-baling untuk skuter air; ball joint bagian dari kendaraan (mobil); balok intrusi pintu untuk kendaraan; ban
dalam; ban dalam tiup, perkakas reparasi ban dalam; ban luar; ban luar tubles; ban luar untuk kendaraan; ban off road; ban
roda dua tanpa ban dalam; ban sepeda; ban solid untuk roda kendaraan; ban tubular; ban untuk alat berat penggilas; ban
untuk kendaraan; ban untuk kendaraan derek; ban untuk kendaraan pengangkut kayu gelondongan; ban untuk kendaraan
pengangkut tanah; ban untuk kendaraan pengendali kontainer; ban untuk mengaspal; ban untuk mobil penumpang; ban untuk
motor grader; ban untuk roda kendaraan; ban untuk traktor yang mempunyai alat pemuat (shovel loaders); ban untuk truk
sampah; ban untuk truk sampah yang digunakan untuk mengangkut beban melalui medan kasar (articulated dump trucks);
ban yang divulkanisir (retreaded tires) untuk kendaraan; ban, peralatan ban anti gelincir; banci bar untuk sepeda motor; bantal
kursi untuk kursi perahu; bantal penguat anak untuk kursi kendaraan; bantal yang disesuaikan untuk penggunaan dengan
kursi mobil; bantal yang disesuaikan untuk penggunaan di kendaraan; bantalan (bearings) [kendaraan darat]; bantalan batang
kemudi untuk perahu; bantalan kereta api; bantalan rem untuk mobil; bantalan roda untuk kendaraan darat; bantalan steer;
bantalan untuk sabuk pengaman; batang banci untuk sepeda; batang derek sepeda; batang kap kendaraan; batang
penggerak untuk kendaraan darat, selain dari bagian-bagian motor dan mesin; batang pintu kendaraan; batang setir; batang
torsi kendaraan; baut pin raja; baut setang piston; becak [gerobak penumpang roda dua]; behel motor; bell crank untuk
kendaraan; bemper untuk mobil; bermotor dan komputerisasi golf cart [kendaraan]; bermotor golf cart [kendaraan]; bingkai plat
nomor kendaraan; bius tambang-mobil; blok rem untuk kendaraan darat; bola setir kendaraan; boot untuk tuas persneling; box
bagasi kendaraan; brake drums untuk kendaraan darat; breket box; breket plat nomor; bus; bus bermotor; bus yang dirancang
untuk banyak penumpang dan perjalanan jarak jauh; cakram rem untuk kendaraan; car tidies; casing untuk ban pneumatik;
casis untuk kendaraan darat; center link untuk kendaraan; cermin eksterior untuk kendaraan; cermin interior untuk kendaraan;
cermin untuk digunakan pada kendaraan; cetakan kaca depan; cetakan parit atap kendaraan; cetakan pintu dan atap tetesan
air; cetakan sabuk; cetakan sisi bodi kendaraan; cetakan pembuka roda; chairlifts; cleat [bahari]; coachwork untuk kendaraan
bermotor; cover gear depan; cover kunci kontak kendaraan; cover pelindung mesin untuk kendaraan; cover untuk kendaraan
roda kemudi; crankcases untuk komponen kendaraan darat, selain untuk mesin; crankcases untuk komponen mobil, selain
untuk mesin; dashboard; dashboard mobil; daun mata air untuk suspensi kendaraan darat; diferensial bergigi; diferensial
cabang; dilaminasi pegas daun untuk suspensi kendaraan darat; disc brake; drone fotografi; drone sipil; drone untuk
pengiriman (delivery drones); dudukan mesin (engine mounts) untuk kendaraan darat; dudukan mesin kendaraan; elektrik
gerobak bertenaga [troli]; elemen mekanik untuk kendaraan darat; engkol lonceng; engkol sepeda motor; engsel
kap kendaraan; engsel mobil; engsel pintu untuk kendaraan; engsel untuk penutup yang memungkinkan akses ke
penyimpanan utama atau kompartemen bagasi (decklid hinges); flap pada kendaraan yang dapat diproyeksikan untuk
menciptakan hambatan dan mengurangi kecepatan (spoiler); flensa untuk roda kereta api; footmuff dipasang untuk kereta
bayi; frame plat; frame sepeda motor; freewheels untuk mobil; freewheels untuk sepeda motor; gagang pintu eksterior dan
interior untuk kendaraan; gantungan barang kendaraan; gantungan barang untuk motor; gantungan lengkap; gantungan
lumpur lipatan; gantungan untuk kendaraan; garpu sepeda roda dua; gelendong untuk kendaraan darat; gerbong kereta api
berpendingin; gerbong pengecoran; gerobak; gerobak amunisi; gerobak dorong; gerobak kecil untuk mengangkut anak-anak;
gerobak makanan bermotor; gerobak makanan, bermotor; gerobak menjadi kendaraan darat bermotor; gerobak miring;
gerobak rumah sakit; gerobak selang; gerobak untuk selang; gerobak untuk selang taman; gigi bolu (bagian dari gardan); gigi
perubahan kecepatan untuk kendaraan darat; gigi tarik untuk kendaraan; giring [kendaraan]; giring untuk keperluan
transportasi; go-gerobak [bermotor]; gosok rel untuk kapal laut; gril mobil; handle rem/kopling; harness keamanan untuk kursi
kendaraan; harness pengaman kendaraan untuk carrycott; harness pengaman kendaraan untuk kereta dorong bayi; harness
pengaman kendaraan untuk kursi pengaman untuk anak-anak; hub roda kemudi; hub roda kendaraan; hub untuk kendaraan
darat; idler arm untuk kendaraan; impeller untuk perahu; impeller untuk skuter air; inner shaft untuk kendaraan; isyarat
penunjuk arah untuk kendaraan; jalu as poros roda; jalu peddock; jari-jari roda sepeda; jari-jari roda sepeda motor; jaring
bagasi untuk kendaraan; jendela geser pada truk elektrik dan manual; jendela kendaraan; jendela mobil; jendela mobil (depan
& belakang); jendela yang menghadap ke samping pada kendaraan yang secara signifikan lebih kecil dari jendela penumpang
standar (quarter windows); jeruji roda kendaraan; jeruji untuk kendaraan darat; jok kulit untuk kursi kendaraan; jok motor; jok
untuk kendaraan bermotor; kabel katup; kabel kopling; kabel kopling untuk sepeda motor; kabel rel ganda dan sistem
drum pada kendaraan; kabel rel tunggal dan sistem drum pada kendaraan; kabel rem; kabin kereta gantung; kaca depan; kaca
depan, jendela untuk kendaraan, atap mobil terbuat dari kaca (sunroofs); kaca spion samping untuk kendaraan; kaca spion
samping untuk mobil; kaca spion untuk kendaraan; kafilah ditarik trailer; kain klos; kain penutup jok untuk kendaraan; kait kap;
kait penutup yang memungkinkan akses ke penyimpanan utama atau kompartemen bagasi (decklid latches); kait
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pintu kendaraan; kait pintu belakang truk; kait untuk mengangkat pintu bagasi; kalung engkol lonceng; kanopi kursi mobil;
kanopi untuk truk pick-up; kantong pelana disesuaikan untuk sepeda; kantong pelana disesuaikan untuk sepeda motor;
kantong pelana disesuaikan untuk sepeda roda tiga; kantong-kantong untuk pintu samping mobil; kap mesin untuk mobil;
kapal; kapal [perahu dan kapal laut]; kapal cepat; kapal dilipat; kapal kargo; kapal layar; kap untuk kereta bayi; karet rem (tutup
abu); kastor untuk troli [kendaraan]; katamaran; kayuh; kekang pengaman kendaraan untuk digunakan dengan kursi
pengaman; kemping geser; kemudi; kemudi untuk kapal; kendaraan air berbahan bakar jet kecil; kendaraan bantuan mobilitas;
kendaraan bermotor; kendaraan bermotor militer untuk pengangkutan senjata; kendaraan bermotor roda dua; kendaraan
bermotor tanpa pengemudi [otonom]; kendaraan darat; kendaraan darat bertenaga listrik; kendaraan kemah; kendaraan
komersial; kendaraan listrik ringan; kendaraan listrik swadaya; kendaraan luar angkasa; kendaraan militer; kendaraan militer
untuk transportasi; kendaraan otomotif; kendaraan perlindungan sipil; kendaraan rekreasi bermotor; kendaraan remote control,
selain mainan; kendaraan sel bahan bakar; kendaraan serba guna; kendaraan untuk bergerak di laut; kendaraan untuk
digunakan di darat; kendaraan untuk perjalanan air; kendaraan untuk perjalanan darat; kendaraan untuk perjalanan dengan
kereta; kendaraan untuk perjalanan udara; kendaraan yang berjalan di atas rel; kendaraan yang dipandu otomatis; kendaraan
yang disesuaikan untuk penyandang cacat; 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) ; kerangka lengkap; kereta bayi; kereta bayi dengan dukungan bayi yang dapat dilepas; kereta gantung; kereta
self-driving; kereta trem; kereta sepeda; kerudung bulu kursi dorong; kerudung kereta dorong; kisi-kisi kendaraan; kit batang
atas; kit perbaikan gandar depan; kit perbaikan kerangka lengkap; kit tutup gandar depan; klakson elektrik untuk kendaraan;
klakson roda kemudi; konsol sebagai bagian dari interior kendaraan; konsol overhead; 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; kopel fleksibel; kopel lengkap; kopling (clutches) untuk
kendaraan; kopling poros atau penyambung poros [kendaraan darat]; kopling poros untuk kendaraan darat; kopling untuk
digunakan dengan cengkeraman untuk kendaraan darat; kopling untuk kendaraan darat; kotak perlengkapan untuk
kendaraan; kuk batang poros; kuk geser; kulit jok; kunci anti maling untuk kendaraan; kunci baris; kunci gandar belakang; kursi
anak untuk digunakan di kendaraan; kursi anak untuk sepeda; kursi anak-anak untuk kendaraan; kursi keselamatan untuk
anak-anak untuk mobil; kursi keselamatan untuk anak-anak, untuk kendaraan; kursi keselamatan untuk bayi, untuk kendaraan;
kursi keselamatan untuk digunakan di kendaraan; kursi keselamatan untuk digunakan di mobil; kursi mobil; kursi mobil
convertible; kursi mobil untuk anak-anak; kursi roda bertenaga listrik; kursi roda manual; kursi sepeda untuk anak-anak; kursi
untuk anak-anak untuk digunakan di kendaraan; kursi untuk kendaraan darat; kursi untuk mobil; kursi untuk mobil kereta api;
kusen pintu mobil; laci tempat barang untuk kendaraan; laci tempat barang untuk mobil; lambung kapal; lampu sein untuk
kendaraan; landing gear untuk pesawat; lapisan bagian luar ban untuk vulkanisasi ban; lapisan kopling untuk kendaraan darat;
lengan ayun sepeda motor; lengan diam; lengan idler [bagian dari kendaraan]; lengan kuk lengkap; lengan pengendali; lengan
suspensi untuk kendaraan; lensa untuk kenop tuas persneling; lift ski; lift tailboard [bagian dari kendaraan darat]; logam yang
dilapisi daun pegas untuk suspensi kendaraan; lokomotif; lonceng siklus; master rem kit; mekanisme kopling untuk kendaraan
darat; mekanisme kopling untuk mobil; meluncurkan; mesin jet untuk kendaraan darat; mesin kendaraan bermotor; mesin
kendaraan darat; mesin listrik untuk sepeda roda dua; mesin mobil; mesin mobil, bagian-bagian dan perlengkapannya; mesin
sepeda motor; mesin untuk kendaraan bermotor; minibus; minivan; mobil; mobil balap, bagian-bagian dan perlengkapannya
yaitu, roda kemudi, penutup roda kemudi; mobil kemah; mobil kereta api; mobil pengecoran; mobil penumpang kereta api;
mobil salju; mobil samping; mobil tambang; mobil tidur; mobil untuk instalasi transportasi kabel; mobil-top operator bagasi;
modul jendela sekeliling; modul lengkap pintu bagian tengah kendaraan; modul pengangkat pintu bagasi dan pintu belakang
bagasi; modul pintu struktural pada kendaraan; modul pintu untuk kendaraan; modul tertutup untuk kendaraan;
modul atas pada kendaraan; modul trim perangkat keras kendaraan; modul trim yang terintegrasi; moped; moped listrik; motor
untuk kendaraan bermotor; motor untuk kendaraan darat; motor, elektrik, untuk kendaraan darat; mudguards sepeda motor;
mudguards untuk kendaraan darat; naf roda kendaraan; non-bermotor gerobak makanan; non-selip perangkat untuk ban
mobil; nyamuk selimut bersih untuk kereta; operator bagasi untuk sepeda; operator bagasi untuk siklus; operator ski untuk
mobil; organizer kursi mobil; paku untuk ban; panel atap untuk kendaraan darat; panel interior untuk kendaraan; panel pintu
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 sepeda; pannier untuk sepeda motor; papan
berjalan untuk kendaraan darat; papan injakan kendaraan; papan pijakan kaki; papan selancar angin; papan self-balancing;
parasut karena menahan gerakan kendaraan; pedal; pedal sepeda motor; pegangan per; pegangan tuas rem sepeda; pegas
[kendaraan darat]; pelana untuk kendaraan bermotor roda dua; pelana untuk kendaraan roda dua; pelapis rem untuk
kendaraan; pelek roda; pelek roda kendaraan; pelek untuk roda sepeda; pelindung baju untuk sepeda motor; pelindung body
motor; pelindung garpu depan; pelindung kaliper rem untuk kendaraan; pelindung mesin; pelindung radiator motor; pelindung
shock bagian depan; pelindung shock depan motor; pelindung kaki untuk kereta dorong bayi ; pemantik cerutu untuk mobil;
pembatasan keamanan untuk kursi kendaraan; pembawa bagasi mobil; pembawa bagasi untuk kendaraan; pembawa ban
cadangan untuk kendaraan; pembawa barang untuk kendaraan; pembawa barang untuk kendaraan darat; pembersihan troli;
pemegang roda cadangan; pemegang roda cadangan untuk mobil; pemegang roda cadangan untuk mobil dan kendaraan
darat lainnya; penahan carrycot untuk digunakan di kendaraan; penanganan gerobak; penarik mobil ski; penarik tambangmobil; pengangkut bagasi untuk mobil; pengangkut bagasi untuk sepeda motor; pengendali kendaraan, selain dari mainan;
penggerak railcar seluler; penghalang cahaya matahari untuk jendela mobil; penghubung; penghubung cepat hidrolik untuk
backhoe; penghubung penarik; penghubung setir; penghubung stabilisator; penghubung tengah; peninggi stang; penjaga
rantai untuk sepeda; penjepit jeruji (spoke clips) untuk roda; penjepit jeruji untuk roda; penjepit stang; penunjuk arah untuk
sepeda; penunjuk arah untuk sepeda motor; penutup as roda motor; penutup ban dalam; penutup ban untuk kendaraan;
penutup baut spion; penutup berbentuk untuk mobil dan mobil balap; penutup dan pelindung mesin kendaraan ; penutup
diferensial; penutup gear; penutup jok (single seater); penutup kaki untuk kereta bayi; penutup kaliper; penutup kaliper rem;
penutup kunci kontak; penutup kursi kendaraan [berbentuk]; penutup lampu motor; penutup master rem; penutup mesin (kap
mobil); penutup pelindung mesin; penutup radiator motor; penutup rangka; penutup roda cadangan; penutup roda kemudi
berbentuk untuk kendaraan; penutup roda kemudi berbentuk untuk mobil; penutup sadel untuk sepeda; penutup sadel untuk
sepeda motor; penutup samping untuk kendaraan roda dua; penutup sandaran kepala kendaraan; penutup segitiga shock;
penutup sepeda motor [berbentuk]; penutup sistem kopling; penutup standar samping; penutup standar tengah; penutup stir
kendaraan; penutup tangki bensin kendaraan; penutup untuk ban dalam; penutup untuk hand grip untuk sepeda kargo;
penutup untuk kursi mobil; penutup untuk mesin kendaraan; penutup untuk rumah kemudi kendaraan; penutup untuk tangki
bensin (gas) kendaraan; penutup yang memungkinkan akses ke penyimpanan utama atau kompartemen bagasi (decklid);
penutup yang memungkinkan akses ke penyimpanan utama atau kompartemen bagasi (decklid) dan pilar dekoratif atau
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penutup yang diikat ke permukaan kendaraan; penutup elektrik yang memungkinkan akses ke penyimpanan utama atau
kompartemen bagasi (power decklid); penyelenggara kursi belakang khusus diadaptasi untuk digunakan dalam mobil;
penyelenggara kursi belakang khusus diadaptasi untuk digunakan di kendaraan; penyesuai kursi pada kendaraan; perahu;
perahu bertenaga listrik; perahu dayung; perahu kecil berbahan bakar jet; perahu kompetisi; perahu layar; perahu motor;
perahu rekreasi; perahu ski; peralatan anti selip untuk roda kendaraan; perangkat airbag untuk mobil; peredam bantingan
suspensi untuk kendaraan; peredam goncangan (bumper beams); peredam kejut [kendaraan darat]; peredam kejut untuk
kendaraan; peredam kejut untuk mobil; peredam kejut untuk sepeda; peredam kejut untuk sepeda motor; pergi-gerobak;
perkakas untuk memperbaiki ban dalam; persneling untuk kendaraan darat; persneling untuk sepeda motor; pesawat amfibi;
pesawat ringan; pesawat rotor; pesawat terbang; pijakan motor(bordes motor); pilar bodi atas kendaraan; pilar kendaraan; pin
as bergigi; pintu kendaraan; pintu untuk kendaraan bermotor; pintu daya geser pada kendaraan; pipa as penghubung; pitman
arm untuk kendaraan; plat lantai pada kendaraan (floor pans); plat penyangga; plat transmisi dan dudukan mesin (engine
mounting); pompa untuk ban sepeda; poros buku jari depan; poros penggerak (gardan) untuk kendaraan; poros transmisi
untuk kendaraan darat; poros untuk kendaraan darat; poros, gandar atau gelendong (spindles) [kendaraan darat]; pro guard;
pushchair dipasang dilengkapi kelambu; rack end bagian dari kendaraan (mobil); rak bagasi tas untuk sepeda motor; 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 mobil; rak bagasi untuk sepeda; rak bagasi untuk sepeda motor; rak
bagasi untuk siklus; rak papan; rak ski untuk kendaraan; rak ski untuk mobil; rangka bawah kendaraan; rangka untuk
kendaraan darat; rangka kendaraan; rantai anti-selip; rantai penggerak dan sabuk untuk kendaraan darat; rantai penggerak
untuk kendaraan roda dua; rantai roller; rantai salju untuk kendaraan darat; rantai sepeda motor; rantai transmisi untuk
kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; rantai-rantai anti selip; rel atap kendaraan; rem; rem [kendaraan darat]; rem
kerucut untuk kendaraan darat; rem tangan; rem untuk kendaraan bermotor; rem, setang, indikator arah, pedal, pompa, jari-jari
(ruji), sadel sepeda; restraints anak untuk kursi kendaraan; ring gigi; ring gigi samping; ring roda bergigi; ring transmisi; roda;
roda gigi sepeda motor; roda kemudi untuk kendaraan bermotor; roda kemudi untuk kendaraan darat; roda landing gear untuk
pesawat; roda mobil; roda sepeda motor; roda untuk kendaraan bermotor; roda untuk kendaraan darat; roda untuk troli
(kendaraan); roller matic; rumah mobil; rumah motor; rumah motor dengan sel yg dpt dibongkar; sabuk karet untuk transmisi
kendaraan darat; sabuk pengaman; sabuk pengaman untuk anak-anak untuk digunakan di kendaraan; sabuk pengaman untuk
kursi kendaraan; sabuk pengaman untuk kursi mobil; sadel sepeda motor; saluran kaca untuk kendaraan; sandaran behel
penumpang; sandaran jok belakang; sandaran kepala dan penutup untuk bangku mobil; sandaran kepala untuk kursi mobil;
sandaran lengan untuk kendaraan; sandaran untuk kursi kendaraan; sandaran yang diadaptasikan untuk penggunaan di
kendaraan; sangkar (tempat) botol air sepeda; sarung jok [berbentuk] untuk digunakan di kapal; sarung jok untuk kendaraan;
sarung jok untuk mobil; sarung motor; sasis untuk mobil kereta api; segel pintu kendaraan; segel sabuk bagian dalam dan
luar untuk kendaraan; segitiga shock motor; sekrup [baling-baling] untuk kapal; selang / kabel kopling; selang / kabel rem;
selang rem untuk kendaraan; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); semi trailer; sendi
penghubung untuk kendaraan; sepatu rem untuk kendaraan darat; sepatu roller self-balancing; sepeda bermotor; sepeda mini;
sepeda motor; sepeda motor untuk motorcross; sepeda operator; sepeda quad; sepeda untuk anak-anak; sepeda roda tiga;
serat karbon trim interior untuk mobil; seri mobil hybrid; setang sepeda motor; setelan rantai; setir bergigi; setir untuk
kendaraan; shaft Cardan untuk kendaraan; sidecars sepeda motor; silinder rem utama; sinyal arah untuk kendaraan; sistem
jendela untuk kendaraan; sistem peringatan bersuara; skuter listrik menyeimbangkan diri; skuter listrik roda dua self-balancing;
skuter listrik satu roda self-balancing; skuter mobilitas; spar untuk kapal; spindle untuk sepeda; spoiler kafilah; spoiler untuk
kendaraan; spoiler untuk kendaraan otomotif; spoiler untuk mobil; sprocket; stabilizer bar untuk suspensi kendaraan darat;
standar peddock; standar sepeda; standar untuk kendaraan darat; stang fatbar; stang setir; sub-rangka kendaraan; suspensi;
suspensi peredam kejut untuk kendaraan darat; swing arm; tabung peredam kejut suspensi; tabung shock depan; tabung
suspensi kendaraan; tali pengaman kursi mobil; tali pengaman untuk balap mobil; tali pengaman untuk kursi mobil; tambalan
perbaikan ban; tambalan untuk memperbaiki ban kendaraan; tambang gerobak roda; tanaman merambat mekanik; tanda
belok untuk kendaraan darat; tangki bensin untuk kendaraan darat; tank ballast kapal [komponen struktural kapal]; tapak untuk
kendaraan [sabuk penggulung]; tas sadel, penutup stang, tas sepeda bagian belakang; tas sepeda; tas yang diikat disetang;
tas yang disesuaikan untuk kereta dorong bayi ; tempat barang untuk kendaraan; tempat duduk kendaraan; tempat duduk
pengaman di mobil untuk anak-anak; tempat membawa anak untuk sepeda; tempat plat nomor; tempat tidur untuk kendaraan;
tenda kafilah; tensioner assy untuk kendaraan; terpal diadaptasi [berbentuk] untuk digunakan dengan kendaraan; tiang-tiang
untuk kapal; tiang-tiang untuk kapal berlayar; tirai penghalang sinar matahari yang disesuaikan untuk mobil; tops konversi
untuk kendaraan; tops konversi untuk mobil; trailer kargo; traktor jalan; traktor untuk keperluan pertanian; transmisi untuk
kendaraan bermotor; transmisi untuk kendaraan darat; troli [gerobak seluler]; troli bagasi; troli belanja; troli laundry; troli
pembawa peralatan selancar angin; tromol mobil; truk pencampuran beton; truk sampah; truk sampah untuk industri
pertambangan; truk semi trailer; truk untuk melayani penjualan makanan dan minuman; tuas elektrik untuk mengangkat pintu
bagasi; tutup nap roda untuk kendaraan darat; tutup rantai; tutup roda; tutup roda tengah; tutup tangki bensin kendaraan darat;
tutup pelindung kereta bayi; ujung as penghubung; unicycles listrik self-balancing; unicycles self-balancing; unit penggerak
untuk kendaraan darat; van kemah; velg jeruji; velg racing; visor kaca depan [bagian-bagian kendaraan]; wadah penyimpanan
rak atap untuk kendaraan darat; wiper kaca depan mobil; wiper kaca depan untuk kendaraan darat===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: JID2022071812
: 16/09/2022 16:19:32
:
: Febriyanti Wulandari S.Si, Apt

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mahkota Zamrud No. 29 RT. 001 RW. 005 Taman Victoria Kelurahan Babakan
Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: QTA Sehat

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, biru dan putih
: 44
: ===Apotek; Klinik Mata; Klinik kecantikan; Klinik medikal; Layanan klinik medis yang menyediakan obat-obatan China,
perawatan kesehatan sehubungan dengan obat-obatan China; jasa klinik; klinik khitan/sunat; layanan apotek apotek; layanan
klinik gigi; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; persiapan resep di
apotek; persiapan resep oleh apoteker===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071813
: 16/09/2022 16:20:33
:
: PT. SUKACITA TEKNOLOGI INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Panjang No. 5 AKR Tower Unit 11 A Blok. L, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk,
Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
: Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: cosmart & Logo
: cosmart = Suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan jingga.
: 9
: ===Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi seluler yang dapat
diunduh untuk digunakan sehubungan dengan layanan toko ritel; Perangkat lunak aplikasi web; Perangkat lunak dan aplikasi
seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan pemesanan layanan perawatan kecantikan dan kesehatan; Perangkat lunak
komputer dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pembelian barang dan jasa secara online; Perangkat lunak
platform berbasis website dan aplikasi untuk menjual barang-barang kebutuhan bayi; Perangkat lunak untuk
merekomendasikan barang-barang/jasa-jasa dan pesanan belanjaan (purchase orders) berdasarkan kecerdasan buatan;
Program komputer untuk menjalankan transaksi melalui e-commerce; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh;
aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan
dengan perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak dan aplikasi
untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputer e-commerce yang dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna
melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global; perangkat lunak komputer untuk
melacak dan mengevaluasi pelanggan dan kelakuan pribadi sehubungan dengan keputusan untuk membeli; perangkat lunak
untuk pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; platform berbasis website dan aplikasi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071814
: 16/09/2022 16:21:08
:
: AAN ANDRIYANI WS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: kp. pasar kemis RT.009/002 desa sukaharja kec. pasar kemis, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15560
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Dapur Bunda Andrie
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 30
: ===Kue Nastar Keju; kue kering; kue nastar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071816
: 16/09/2022 16:22:41
:
: PT MITRA DAGANG MADANI

540 Etiket

540 Etiket

: MENARA PNM LANTAI 11, JALAN KUNINGAN MULIA, KUNINGAN CENTER,
KARET KUNINGAN, SETIABUDI, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12940
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SANGKAR COFFEE & KITCHEN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 30
: ===minuman berbahan dasar kopi; minuman biji kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan campuran susu; sediaan
minuman kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071817
: 16/09/2022 16:29:05
:
: RUDY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. ASIA NO. 118 158 MEDAN KEL. SEI RENGAS, KEC. MEDAN KOTA, KOTA
MEDAN, SUMATERA UTARA, Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KIREE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH DAN PUTIH
: 11
: ===Dispenser air; Kipas angin; Lampu Pijar; Regulator gas; aparat AC; bola lampu; filamen untuk lampu listrik; filter kran; filter
untuk AC; filter untuk air minum; filter untuk pembersih udara; hidran kebakaran; humidifier; instalasi AC; instalasi
pencahayaan serat optik; kompor; kompor gas; kompor listrik; kran untuk pipa dan pipa; kulkas listrik untuk keperluan rumah
tangga; lampu; lampu gantung; lampu malam listrik; lampu meja; lampu sorot; listrik wangi lilin; makan peralatan untuk boiler
pemanasan; mesin kopi, listrik; oven listrik; panas tenggelam untuk digunakan dalam peralatan ventilasi; panci, listrik;
panggangan listrik; panggangan outdoor listrik; pemanas berseri-seri listrik untuk keperluan rumah tangga; pemanas, listrik,
untuk botol minuman; pemanasan filamen, listrik; pemantik gas; pembuat popcorn listrik; penanak nasi; pendingin ruangan;
pengering rambut listrik genggam; pengering tangan; pengering tangan otomatis; penghangat piring listrik; penyemprot kran;
peralatan memasak elektrik; peralatan memasak, listrik; roaster ikan; roaster kopi; roaster listrik; serat aparat pencahayaan
optik; toaster roti; toaster roti listrik; unit AC===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071818
: 16/09/2022 16:30:32
:
: HARTAK

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Rusna Jaya Dusun II, RT.004, Kel. Pegayut, Kec. Pemulutan, Kabupaten Ogan
Ilir, Sumatera Selatan
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BUKIT SULAP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 30
: ===Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras jepang; Beras organik; Beras shirataki; Beras untuk bubur;
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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071819
: 16/09/2022 16:33:28
:
: TONNY KHUHUTERU

540 Etiket

: JL KELAPA SAWIT XIV BF-13 NO 24 RT 004 RW 013, PAKULONAN BARAT ,
KELAPADUA , Kota Tangerang, Banten, 15810

Halaman 472 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOM OTO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Orange
: 12
: ===ban untuk kendaraan; rangka untuk kendaraan darat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071820
: 16/09/2022 16:33:31
:
: MILYANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: kp. santri munjul RT.013/004 desa kemiri kec. kemiri, Kabupaten Tangerang, Banten,
15530
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Amira Collection
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: UNGU, KUNING DAN MERAH
: 25
: ===Pakaian Pria; pakaian anak-anak; pakaian bayi; pakaian wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071821
: 16/09/2022 16:37:00
:
: PT. ARENA AGRO ANDALAN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RP. SOEROSO NO. 32 RT 010 RW 005, CIKINI, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10330
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANGE DASAR PUTIH
: 1, 5, 31
: ===Aditif non-obat yang digunakan untuk pakan ternak untuk digunakan sebagai suplemen makanan; Protein untuk industri
makanan hewan; Protein yang digunakan untuk pembuatan suplemen makanan hewan===
===suplemen gizi untuk pakan ternak; suplemen gizi untuk ternak; suplemen makanan untuk ternak; suplemen makanan
untuk unggas, sapi, babi dan ternak lainnya; suplemen nutrisi non-obat untuk pakan ternak; suplemen protein untuk hewan===
===Bahan makanan untuk hewan termasuk bahan tambahan untuk pakan hewan; Campuran pakan ternak; Makanan Ternak;
Makanan Ternak dari Jagung; Makanan ternak; Pakan hewan untuk menambah kekuatan; Pakan ternak; bahan makanan
untuk hewan ternak; konsentrat untuk pakan ternak; makanan ternak; pakan yang diperkaya protein untuk pakan hewan;
ransum ternak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071822
: 16/09/2022 16:39:11
:
: DINAMIKA REKAYASA PANAS

540 Etiket

: Jl. Mayor Oking No. 7, Kp. Kamurang, Citereup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
16810

Halaman 473 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DIRFLEX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, ORANGE
: 17
: ===penutup isolasi untuk mesin industri; sambungan ekspansi yang terbuat dari bahan material asbestos, silikon cloth yang
berfungsi untuk saluran pipa dan perpipaan; sambungan ekspansi yang terbuat dari karet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071823
: 16/09/2022 16:39:14
:
: Anggun Hadi Candra

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Springhills Residences D6 Blok PH. 2 No. 23 Rt/Rw. 001/011,, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14410
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: B3W AUTOCARE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Biru, Putih, Merah
: 1, 4
: ===Air Radiator; Zat pencegah karat untuk menghilangkan bunyi derit dan pelumas serbaguna; cairan kimia untuk pembersih
karburator===
===Gemuk pelumas; Oli mesin untuk sepeda motor; Oli pelumas; gas butana untuk digunakan sebagai bahan bakar rumah
tangga; minyak pelumas untuk kendaraan; oli dan pelumas dan oli motor; oli mesin otomotif; oli motor; oli pelumas dan gemuk;
oli roda gigi; pelumas; pelumas kendaraan bermotor; pelumas otomotif===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022071824
: 16/09/2022 16:39:36
:
: ARI IRSYAD WAHYUDI

540 Etiket

: Jl. Clover Raya No.7 Blok BH.7 Grand Orchad RT.006 RW.011 Kelurahan Sukapura
Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 14140, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14140
: Reni Sunarty S.H., M.H.
: Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK, Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GrosirLand
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, hitam dan putih
: 9
: ===Aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; Aplikasi komputer yang dapat dipasang maupun
diunduh melalui telepon selular, komputer, komputer berbentuk pipih dan telepon selular berbentuk pipih (tablet); aplikasi
perangkat lunak [dapat diunduh]; perangkat lunak aplikasi (termasuk yang dapat diunduh)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071828
: 16/09/2022 16:44:22
:
: ASNAWATI SINULINGGA

540 Etiket

: serdang asri II blok D.04/31 RT.004/001 kel. panongan kec. panongan, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15711

Halaman 474 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KARONA PIZZA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, BIRU, PUTIH DAN KUNING
: 30
: ===pizza===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071837
: 16/09/2022 16:54:48
:
: NURZIAN TEMU PRASETYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: kp. samprok RT.017/007 kel. sukamulya kec. cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten,
15710
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RAFTALLE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ABU-ABU DAN PUTIH
: 25
: ===alas kaki===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071851
: 16/09/2022 17:21:29
:
: NATI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: kp. baleman RT.016/005 desa patrasana kec. kresek, Kabupaten Tangerang,
Banten, 15620
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mput
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: UNGU, HIJAU, BIRU DAN HITAM
: 30
: ===Dodol; Dodol sayur; Mie; Mie kering (rehydratable) seperti soba kering (organik), udon kering (organik), ramen kering
(organik), somen kering (organik); Wajik; kopi buatan; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus
buah atau jus sayuran; minuman kopi dengan buah-buahan; produk-produk kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2022071854
: 16/09/2022 17:27:29
:
: MUHAMMAD RAIHAN ASHAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GG. SPOOR IV NO. 24 KEL. GUNUNG SAHARI SELATAN, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10610
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JOS'S CLEAN
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

Halaman 475 dari 696

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 Muda, Biru Tua, Putih, Merah, Hitam dan Emas
: 3
: ===pembersih sepatu (sediaan)===
: DID2022071914
: 17/09/2022 00:10:47
:
: JULIYATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMP.WINDSOR PARK BLOK III RT 003 RW 009 KEL. LUBUK BAJA KOTA, Kota
Batam, Kepulauan Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KRYSTAL BRIGHT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PINK
: 3
: ===Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur; Krim balm cacat; Krim mandi untuk bayi; Krim matahari (tidak untuk
penggunaan medis); Krim pelembab kulit beraroma; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim rambut; Krim wajah;
Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion mandi berendam; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan
kulit dan preparat anti penuaan; Masker pelembab kulit; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Sabun untuk muka;
Serum Peremajaan Kulit; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum
rambut; bubuk masker tubuh; bubuk wangi; cuci masker; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; jel dan krim untuk
mandi shower; kosmetik dalam bentuk lotion; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim bibir; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kulit tabir surya; krim mandi;
krim masker tubuh; krim mata; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab; krim pelembab, lotion dan gel; krim
pembersih; krim pemutih kulit; krim pengelupas; krim pengurang bintik penuaan; krim tabir surya; krim tangan; krim tubuh
beraroma; krim wangi; losion bayi; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk muka; losion kosmetik; losion
pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion susu untuk perawatan kulit; losion untuk tubuh; lotion
aromaterapi; lotion masker tubuh; lotion pembersih kulit; lotion pengencang untuk tubuh; lotion perawatan matahari; lotion
perawatan rambut; lotion tabir surya; lotion tangan; lotion tubuh beraroma; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk
perawatan tubuh; lotion untuk wajah; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut;
lulur; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker mata gel;
masker pembersih untuk tubuh; masker pembersihan; masker perawatan rambut; masker scrub pemurnian mendalam;
masker tubuh; masker wajah; produk sabun; sabun batang; sabun krim tubuh; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun tubuh;
sabun untuk kulit; sabun wajah; sabun wangi; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub
tangan; scrub wajah; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum mata; serum perawatan rambut; serum
wajah; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; wewangian, minyak esensial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071915
: 17/09/2022 00:27:38
:
: JULIYATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMP.WINDSOR PARK BLOK III RT 003 RW 009 KEL. LUBUK BAJA KOTA, Kota
Batam, Kepulauan Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KRYSTAL BRIGHT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PINK
: 5
: ===Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Krim obat herbal; Minuman suplemen dari
madu; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen vitamin, mineral dan
nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Vitamin untuk sendi dan tulang; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan
untuk suplemen gizi; enzim untuk suplemen diet; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; jamu-jamuan pelangsing tubuh;
kolagen yang dapat dimakan; minuman bervitamin; produk dan suplemen makanan kesehatan; suplemen bernutrisi dengan
probiotik; suplemen dan sediaan herbal; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk mengendalikan berat
badan; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam bentuk butiran;
suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk; suplemen makanan
diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet;

740

Halaman 476 dari 696

suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan kesehatan;
suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan untuk manusia; suplemen makanan untuk perbaikan struktural
struktur epidermis; suplemen makanan untuk perlindungan struktural struktur epidermis; suplemen makanan yang terdiri dari
vitamin; suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen minuman kolagen; suplemen nutrisi cair; suplemen
protein diet; suplemen tambahan nutrisi dan diet; susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen; tablet vitamin; vitamin dan
mineral untuk penggunaan oral; vitamin dan suplemen vitamin; 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===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071917
: 17/09/2022 01:06:37
:
: LUCKY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Cluster Griya Dadap H-6 No. 15 RT. 005 RW. 011 Kel. Dadap, Kec. Kosambi,
Kab. Tangerang, Prov. Banten - 15211, Kabupaten Tangerang, Banten, 15211
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Kinger-it 1000
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 17
: ===Bahan isolasi dari plastik; Busa Polietilen; Busa berperekat selain untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga/ medis;
Busa foam berbahan dasar polyethylene; Busa untuk Kasur; Damar buatan (produk setengah jadi); Isolasi Pipa AC (Duct tape
lem dan non lem); Karet kolor; Karet yang belum diproses dan setengah diproses, getah perca, getah, asbes, mika; Kertas
kondensor; Lakban aluminium foil; Lem Silicon Gasket Kendaraan Bermotor; Lembaran mulsa plastik untuk keperluan
pertanian; Mika lembaran; Oli seal klep; Oli seal shock; Papan berlaminasi (dari plastik); Pelapis meja; Pelapis plastik; Plastik
anti gores; Produk plastik setengah dikerjakan; Sambungan untuk pipa, bukan dari logam; 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; alumunium Foil Sebagai Bahan Isolasi; asbes; bahan insulasi bangunan;
bahan isolasi listrik; bahan kampas rem, sebagian diproses; bahan kedap suara; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan
bantalan dari plastik dengan fungsi bahan pengganjal/bantalan; bahan penyekat lem; bahan peredam bunyi/suara dari rock
wool bukan untuk keperluan bangunan; benang elastis, selain untuk penggunaan tekstil; bubuk asbes; bulu kempa asbes;
bumper dok karet; busa; cetakan ebonit; cincin paking; dempul dinding; dielektrik [isolator]; ebonit; film PVC dengan perekat
untuk membungkus kendaraan komersial untuk keperluan iklan atau promosi lainnya; film plastik; film plastik untuk label pada
botol PET; flensa dari plastik; foil logam untuk insulasi; foil logam untuk insulasi bangunan; ganjalan pintu dari karet; gasket
berbentuk spiral, bukan logam; gasket pelindung interferensi elektromagnetik; getah, mentah; isolasi plester; isolator listrik;
isolator listrik terbuat dari bahan keramik; jaring asbes (asbestos nets); kaca busa untuk bangunan; kain fiberglass untuk
isolasi; karet busa; karet busa sel tertutup untuk meredam suara; karet etilena propilena; karet isolator getaran; karet mentah;
karet remah untuk kendaraan bermotor; karet silikon; karet terklorinasi; katup serat vulkanisir; kemasan tahan air; kertas
asbes; kertas isolasi; klak klep karet; komposisi kimia untuk memperbaiki kebocoran; komposisi kimia untuk memperbaiki
kebocoran pada sistem power steering mobil; komposisi kimia untuk memperbaiki kebocoran pada sistem rem mobil;
komposisi untuk mencegah radiasi panas; kopling dan sambungan pipa bukan dari logam; lakban; lakban untuk pengepakan;
lakban untuk perekat selang pendingin udara; lapisan kopling; lembar asbes; lembaran karet untuk keperluan pengepakan;
lembaran karet untuk tujuan penyegelan; lembaran plastik berlapis perekat untuk digunakan dalam manufaktur; lembaran
resin sintetis; mika, mentah; mika, setengah dikerjakan; packing; paking asbes; papan asbes; penutup asbes; penyumbat
karet; perekat lapisan karpet; pernis isolasi; pipa fleksibel, bukan dari logam; pipa selang kanvas; pita isolasi; pita isolasi listrik
fiberglass; pita listrik; pita perekat untuk keperluan industri; pita sambungan drywall; polimer elastomer dalam bentuk balok
untuk digunakan dalam manufaktur; sambungan silinder; sealant digunakan untuk kendaraan bermotor; segel berikat; segel
dinamis; segel karet untuk toples; segel komposit; segel logam untuk pipa; segel minyak; segel minyak non-logam; segel
minyak untuk kendaraan; segel non-logam berbentuk V; segel non-logam untuk pipa gas; segel statis; segel untuk koneksi
pipa; selang air; selang lentur, bukan dari logam; selang penghubung untuk radiator kendaraan; selang penyiraman; selang
plastik untuk keperluan pertanian; selang plastik untuk kolam renang; selang plastik untuk pendingin udara; selang udara,
bukan dari logam; senyawa mendempul; serat asbes; serat vulkanisir; serat vulkanisir untuk digunakan dalam manufaktur
bahan isolasi listrik; siku, bukan dari logam, untuk pipa; sumbat botol karet; tabung karet fleksibel; tabung plastik fleksibel; tali
dari karet; tali sepatu karet; tempelan bak mandi perekat yang terbuat dari karet; tirai api asbes; vinil kendaraan membungkus;
zat untuk isolasi bangunan terhadap kelembaban===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071919
: 17/09/2022 02:57:59
:
: ROYYAN FAIZAL MAJID

540 Etiket

: DKH MOJOMATI II RT 02 RW 01, DESA MOJOMATI, Kabupaten Ponorogo, Jawa
Timur, 63473

Halaman 477 dari 696

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
: Majid Tas Anyaman Jali Handmade
: Tidak Ada Terjemahan
: hitam melambangkan kekuatan dalam kebersamaan yang membangun optimisme, biru merupakan warna yang
menggambarkan modern, elegan, dan optimis
: 18
: ===dompet [tas], bukan dari logam mulia; tas; tas belanja; tas belanja pakai ulang; tas berpergian; tas buku sekolah; tas kecil
untuk pria; tas suvenir; tas wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022071920
: 17/09/2022 03:29:38
:
: ade indah utarie daulay

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: HUTA I NAGORI BANGUN, Desa/Kelurahan Bangun, Kabupaten Simalungun,
Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GOLDEN STAR THERAPY
: terapi bintang (anak) emas

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih, biru muda, emas, coklat susu muda dan hitam.
: 41
: ===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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071921
: 17/09/2022 05:38:21
:
: SRI HASTUTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.JATI IX No.31 RT.008/RW.009 KEL.SUNGAI BAMBU, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14330
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SH SNACK Hastuti
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Oranye dan Kuning Emas
: 30
: ===Rempeyek; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071922
: 17/09/2022 06:00:22
:
: dr. ISTIBSYAROH

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ZHAF By.dr.Isti
: Tidak Ada Terjemahan

740

740

566

540 Etiket

540 Etiket

Margodadi VI/8-A Surabaya, RT. 008, RW. 007, Kel/Desa Gundih, Kec. Bubutan,
Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur , Kota Surabaya, Jawa Timur, 60172
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Gold; Krem
: 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.; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; 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; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
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; 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
untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai 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); Maker wajah (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); 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 (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan
(kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Ramuan kosmetik
untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); 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 kosmetik perawatan bibir; 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; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower);
Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan
kosmetik untuk perawatan rambut; 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 tabir surya
kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; 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); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan
kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek
untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; 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 wangi untuk keperluan kosmetik; 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); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; 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; 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 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); kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik;
kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus
kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; 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 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;
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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 probiotik; kosmetik yang
mengandung vitamin; 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 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 malam [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 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 tabir surya untuk
penggunaan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; 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 pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; 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 pelembab kulit [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 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 lembar untuk penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik;
masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; 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, 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; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk
menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik;
pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan
rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; 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, 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; 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]; 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 wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan
kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan
pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan
berjemur [kosmetik]; 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 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
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yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; 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
kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan matahari
[kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; 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-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; 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);
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah
matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan 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; 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; 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 kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk
keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik;
tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan
kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik,
lotion rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071923
: 17/09/2022 07:19:08
:
: HERI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KEBON KOSONG XIX/133 RT. 003 RW. 001 KEL. KEBON KOSONG KEC.
KEMAYORAN, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: STAGE 5
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HItam, putih
: 12
: ===ALAT PENGAIT GANDENGAN PADA KENDARAAN; Alat anti-silau untuk mobil; As starter untuk kendaraan; Body kit

740

kendaraan; Bracket plat nomor kendaraan; CALIPER KIT; Isyarat sinyal untuk kendaraan (lampu sein); Jok untuk kendaraan;
KERETA SALJU YANG DIHELA KUDA(KENDARAAN); Kabel gas untuk sepeda motor; Kabel transmisi untuk kendaraan;
Kampas kopling untuk kendaraan; Karet balstep Pijakan kaki kendaraan; Kendaraan Roda Tiga Listrik; Kendaraan UTV (utility
task vehicles); Komstering, untuk kendaraan; Kran bensin untuk kendaraan; PAPAN INJAKAN KENDARAAN; PINTU DEK
BELAKANG YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENGANKAT (BAGIAN KENDARAAN DARAT); POROS TRANSMISI UNTUK
KENDARAAN DARAT; Pedal rem; Pegangan Tangan Untuk Kendaraan ( hand grip); Penyangga tanggan untuk kendaraan;
Pijakan Kaki (footstep); RANGKA BAWAH KENDARAAN; Rantai transmisi untuk kendaraan; SALUT REM UNTUK
KENDARAAN; Sliders lengan ayun untuk sepeda motor; Stang (bagian dari kendaraan); Tiang rem belakang sepeda motor;
Velg untuk roda kendaraan; alarm pencegah pencurian kendaraan; alat anti silau untuk kendaraan; as roda untuk kendaraan;
bagian kendaraan berupa penopang radiator; bak engkol untuk kendaraan darat; bak kopling kendaraan; bak roda gigi; ball
joint bagian dari kendaraan (mobil); ban dalam; ban luar; ban luar tubles; ban untuk kendaraan; bantalan (bearings)
[kendaraan darat]; bantalan rem cakram untuk kendaraan; batang penggerak untuk kendaraan darat, selain dari bagianbagian motor dan mesin; bearing (untuk kendaraan darat); behel jok sepeda motor; behel motor; bingkai plat nomor
kendaraan; blok rem untuk kendaraan; box bagasi kendaraan; breket box; breket plat nomor; casis untuk kendaraan darat;
cover kunci kontak kendaraan; gantungan barang kendaraan; garpu depan untuk kendaraan roda dua; gas spontan; gigi tarik
untuk kendaraan; handle rem/kopling; hub untuk kendaraan darat; jalu as poros roda; jalu peddock; jalu stang; jeruji roda
kendaraan; jeruji untuk kendaraan darat; jok motor; jok untuk kendaraan bermotor; kabel kopling; kabel rem; kaca spion; kaca
spion untuk kendaraan; kain penutup jok untuk kendaraan; kaliper; kampas rem; kendaraan bermotor; kendaraan listrik
swadaya; kendaraan militer; kendaraan sel bahan bakar; kendaraan serba guna; klakson elektrik untuk kendaraan; klakson
kendaraan; kopling poros atau penyambung poros [kendaraan darat]; kursi untuk kendaraan darat; master rem kit; motor
skuter; naf roda kendaraan; papan pijakan kaki; pedal; pegas [kendaraan darat]; pelindung kaliper rem untuk kendaraan;
pelindung radiator motor; pembawa barang untuk kendaraan darat; pengendali kendaraan, selain dari mainan; peninggi stang;
penutup ban untuk kendaraan; penutup dan pelindung mesin kendaraan ; penutup radiator motor; penutup samping untuk
kendaraan roda dua; penutup stir kendaraan; penutup tangki bensin kendaraan; penutup untuk tangki bensin (gas) kendaraan;
peralatan anti selip untuk roda kendaraan; perangkat anti silau untuk kendaraan; perangkat anti-silau untuk kendaraan *;
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peredam bantingan suspensi untuk kendaraan; peredam kejut [kendaraan darat]; poros untuk kendaraan darat; poros, gandar
atau gelendong (spindles) [kendaraan darat]; rack end bagian dari kendaraan (mobil); rangka untuk kendaraan darat; rantai
penggerak dan sabuk untuk kendaraan darat; rantai roller; rantai roller untuk kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat;
rem [kendaraan darat]; roda kemudi untuk kendaraan darat; roda untuk kendaraan darat; roller matic; sepatu rem untuk
kendaraan darat; shock Breker; standar untuk kendaraan darat; strip anti silau dan pelindung sinar matahari untuk kendaraan;
suku cadang trim interior untuk mobil; suspensi peredam kejut untuk kendaraan darat; tabung suspensi kendaraan; tanda
belok untuk kendaraan darat; tangki bensin untuk kendaraan darat; tempat barang untuk kendaraan; tempat plat nomor; terpal
diadaptasi [berbentuk] untuk digunakan dengan kendaraan; transmisi untuk kendaraan darat; tutup nap roda untuk kendaraan
darat; tutup oli; tutup pentil; tutup tangki; tutup tangki bensin kendaraan darat; wiper kaca depan untuk kendaraan darat===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071924
: 17/09/2022 07:20:19
:
: HERI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KEBON KOSONG XIX/133 RT. 003 RW. 001 KEL. KEBON KOSONG KEC.
KEMAYORAN, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ARAI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 12
: ===ALAT PENGAIT GANDENGAN PADA KENDARAAN; Alat anti-silau untuk mobil; As starter untuk kendaraan; Body kit
kendaraan; Bracket plat nomor kendaraan; CALIPER KIT; Isyarat sinyal untuk kendaraan (lampu sein); Jok untuk kendaraan;
KERETA SALJU YANG DIHELA KUDA(KENDARAAN); Kabel gas untuk sepeda motor; Kabel transmisi untuk kendaraan;
Kampas kopling untuk kendaraan; Karet balstep Pijakan kaki kendaraan; Kendaraan Roda Tiga Listrik; Kendaraan UTV (utility
task vehicles); Komstering, untuk kendaraan; Kran bensin untuk kendaraan; PAPAN INJAKAN KENDARAAN; PINTU DEK
BELAKANG YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENGANKAT (BAGIAN KENDARAAN DARAT); POROS TRANSMISI UNTUK
KENDARAAN DARAT; Pedal rem; Pegangan Tangan Untuk Kendaraan ( hand grip); Penyangga tanggan untuk kendaraan;
Pijakan Kaki (footstep); RANGKA BAWAH KENDARAAN; Rantai transmisi untuk kendaraan; SALUT REM UNTUK
KENDARAAN; Sliders lengan ayun untuk sepeda motor; Stang (bagian dari kendaraan); Tiang rem belakang sepeda motor;
Velg untuk roda kendaraan; alarm pencegah pencurian kendaraan; alat anti silau untuk kendaraan; as roda untuk kendaraan;
bagian kendaraan berupa penopang radiator; bak engkol untuk kendaraan darat; bak kopling kendaraan; bak roda gigi; ball
joint bagian dari kendaraan (mobil); ban dalam; ban luar; ban luar tubles; ban untuk kendaraan; bantalan (bearings)
[kendaraan darat]; bantalan rem cakram untuk kendaraan; batang penggerak untuk kendaraan darat, selain dari bagianbagian motor dan mesin; bearing (untuk kendaraan darat); behel jok sepeda motor; behel motor; bingkai plat nomor
kendaraan; blok rem untuk kendaraan; box bagasi kendaraan; breket box; breket plat nomor; casis untuk kendaraan darat;
cover kunci kontak kendaraan; gantungan barang kendaraan; garpu depan untuk kendaraan roda dua; gas spontan; gigi tarik
untuk kendaraan; handle rem/kopling; hub untuk kendaraan darat; jalu as poros roda; jalu peddock; jalu stang; jeruji roda
kendaraan; jeruji untuk kendaraan darat; jok motor; jok untuk kendaraan bermotor; kabel kopling; kabel rem; kaca spion; kaca
spion untuk kendaraan; kain penutup jok untuk kendaraan; kaliper; kampas rem; kendaraan bermotor; kendaraan listrik
swadaya; kendaraan militer; kendaraan sel bahan bakar; kendaraan serba guna; klakson elektrik untuk kendaraan; klakson
kendaraan; kopling poros atau penyambung poros [kendaraan darat]; kursi untuk kendaraan darat; master rem kit; motor
skuter; naf roda kendaraan; papan pijakan kaki; pedal; pegas [kendaraan darat]; pelindung kaliper rem untuk kendaraan;
pelindung radiator motor; pembawa barang untuk kendaraan darat; pengendali kendaraan, selain dari mainan; peninggi stang;
penutup ban untuk kendaraan; penutup dan pelindung mesin kendaraan ; penutup radiator motor; penutup samping untuk
kendaraan roda dua; penutup stir kendaraan; penutup tangki bensin kendaraan; penutup untuk tangki bensin (gas) kendaraan;
peralatan anti selip untuk roda kendaraan; perangkat anti silau untuk kendaraan; perangkat anti-silau untuk kendaraan *;
peredam bantingan suspensi untuk kendaraan; peredam kejut [kendaraan darat]; poros untuk kendaraan darat; poros, gandar
atau gelendong (spindles) [kendaraan darat]; rack end bagian dari kendaraan (mobil); rangka untuk kendaraan darat; rantai
penggerak dan sabuk untuk kendaraan darat; rantai roller; rantai roller untuk kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat;
rem [kendaraan darat]; roda kemudi untuk kendaraan darat; roda untuk kendaraan darat; roller matic; sepatu rem untuk
kendaraan darat; shock Breker; standar untuk kendaraan darat; strip anti silau dan pelindung sinar matahari untuk kendaraan;
suku cadang trim interior untuk mobil; suspensi peredam kejut untuk kendaraan darat; tabung suspensi kendaraan; tanda
belok untuk kendaraan darat; tangki bensin untuk kendaraan darat; tempat barang untuk kendaraan; tempat plat nomor; terpal
diadaptasi [berbentuk] untuk digunakan dengan kendaraan; transmisi untuk kendaraan darat; tutup nap roda untuk kendaraan
darat; tutup oli; tutup pentil; tutup tangki; tutup tangki bensin kendaraan darat; wiper kaca depan untuk kendaraan darat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071925
: 17/09/2022 07:24:18
:
: PT. TUNGGAL DAYA ABADI

540 Etiket

: Pusat Niaga Roxy Mas Blok E1 No. 37 Jl. Kyai Hasyim Ashari No. 125 Cideng
Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VOOWO ~ LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 18
: ===BENANG KULIT; Bagasi perjalanan berbahan kain; 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; Barangbarang 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 anti-pencurian RFID;
Dompet dan tempat kartu kredit (barang kulit); Dompet dengan RFID; Dompet kartu bisnis; Dompet kartu kulit; Dompet paspor;
Dompet pria (terbuat dari kulit); Dompet terbuat dari fabrikasi lainnya; Dompet tiket; Dompet untuk uang logam; Dompet wanita
(terbuat dari kulit); Dompet; Ransel; Tas-tas; bagasi; dompet kecil; koper; koper dan tas jinjing; kulit dan imitasi kulit; kulit dan
kulit binatang; payung dan payung matahari; tas bepergian; tas kantor; tas tangan; Gantungan kunci dari kulit; Grip untuk
dompet wanita; KULIT ANAK KAMBING; KULIT YANG SUDHA DISAMAK; Kantong kulit; Kantong penyisip dalam koper yaitu,
kantong pengepak barang bentuk kubus; Koper bagasi; Koper bagasi dengan roda; Koper listrik; Koper robot; Koper untuk
membawa jas; Koper yang dapat dibawa ke dalam kabin pesawat; Kulit dan kulit imitasi; Kulit sintetis; Label bagasi; Label
bagasi plastik; Label untuk bagasi perjalanan; Label untuk koper; Payung, payung matahari, tongkat untuk berjalan; Pegangan
untuk dompet wanita; Pemegang label kulit; SEPASANG KOTAK KULIT HITAM BERISI GULUNGAN PERKAMEN DENGNA
TULISAN AYAT ALKITAB DI DALAMNYA; Sabuk bahu untuk dompet wanita; Tali bahu untuk dompet wanita; Tali untuk
dompet wanita; Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi mobil); Tas (termasuk
tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi mobil); Tas Kulit; Tas bagasi; Tas berpergian dari
kulit; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas koper dan tas untuk mengangkut; tas olahraga; Tas
tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing besar, koper, dompet saku, dompet; Tas, Tas kartrid, Ransel, Koper, Tas bagasi, Tas
perlengkapan mandi, Tas Tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua dilapisi dengan lilin); Tas,
tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas
kantor, (semua terbuat dari bahan berlapis); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan,
dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi,
tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet wanita, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit halus);
Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual kosong; Tempat kartu [dompet]; Tempat kartu kulit; amplop kulit untuk kemasan
barang dagangan; bagasi; bagian logam dari payung; barang-barang dari kulit yang tidak termasuk dalam kelas lain; bingkai
payung; bingkai tas tangan; bingkai untuk dompet koin; bingkai untuk payung atau payung; cincin payung; dompet; dompet
(barang kulit); dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet dan tempat kartu kredit; dompet
dari kulit atau kulit imitasi; dompet dari logam mulia; dompet genggam kecil; dompet genggam kecil [tas]; dompet jala rantai;
dompet jala rantai , bukan dari logam mulia; dompet jala rantai dari logam mulia; dompet kartu; dompet kartu [barang dari
kulit]; dompet kartu kredit; dompet kartu kredit [dompet]; dompet kartu kredit dari kulit; dompet kartu kredit dengan pelindung
RFID; dompet kartu nama; dompet katalog; dompet kecil; dompet kecil [tas tangan]; dompet kecil [tas]; dompet koin; dompet
koin dari kulit; dompet koin dari logam mulia; dompet koin kecil; dompet koin, bukan dari logam mulia; dompet kopling kecil
[tas]; dompet kosmetik; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet kulit imitasi; dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci; dompet
kunci dari kulit; dompet kunci dari kulit imitasi; dompet malam [tas tangan]; dompet malam [tas]; dompet menggabungkan
pemegang kartu; dompet menggabungkan teknologi RFID; dompet penyimpan kartu [dompet kecil]; dompet saku; dompet
serba guna [tas tangan]; dompet serbaguna [tas]; dompet travel [tas]; dompet uang kembalian; dompet uang yang terpasang
di pergelangan tangan; dompet untuk dipasang pada sabuk; dompet wanita; dompet yang dipasang di pergelangan tangan
atau kaki; dompet yang terpasang di pergelangan kaki; dompet yang terpasang di pergelangan tangan; dompet, bukan dari
logam mulia; grip [tas]; harness terbuat dari kulit; hiasan kulit untuk furnitur; janome-gasa [Payung kertas Jepang]; kalung kulit;
kantong kulit untuk kemasan barang dagangan; kantong untuk bepergian, terbuat dari kulit; karakasa [payung kertas Jepang];
kasing kartu kredit [dompet]; kasing kulit; katup kulit; kerai di sifat payung; koper; koper [bagasi]; koper bagasi tanpa roda;
koper bepergian kulit; koper bermotor; koper berpergian; koper besar; koper besar untuk bagasi; koper besar, koper, tas untuk
bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; koper
dan tas bepergian; koper dan tas jinjing; koper dengan roda; koper dokumen; koper kecil; koper kulit; koper lipat; koper
termasuk koper dengan roda.; koper troli; kotak atau dompet kunci [barang kulit]; kotak topi dari kulit; kotak topi dari kulit atau
kulit imitasi; kotak topi dari kulit imitasi; kubus kompresi disesuaikan untuk bagasi; kulit; kulit dan bulu binatang, yang belum
diolah atau setengah olah; kulit dan imitasi 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; kulit dijual dalam jumlah besar; kulit imitasi; kulit imitasi dijual dalam jumlah besar; kulit kambing muda; kulit
kecokelatan; kulit membran bagian luar; kulit mentah; kulit mentah atau setengah dikerjakan; kulit mentahuntuk anjing
mengunyah; kulit poliuretan; kulit sanggurdi; kulit sapi; kulit setengah jadi; kulit untuk furnitur; kulit untuk sepatu; kulit untuk sol
sepatu; kulit untuk tali kekang; kulit-kulit halus binatang; label bagasi; label bagasi atau bagasi; label bagasi dari karet; label
bagasi dari karton; label bagasi dari kulit; label bagasi dari logam; label bagasi dari plastik; label bagasi kertas; label bagasi
untuk bagasi travel; label kulit; lembaran dari kulit imitasi untuk digunakan dalam manufaktur; lembaran dari kulit untuk
digunakan dalam manufaktur; lilitan kulit; moleskin [kulit imitasi]; pakaian dari kulit; payung; payung dan payung matahari;
payung golf; payung hujan; payung matahari; payung matahari dan tongkat; payung pantai; 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 teleskopik; payung teras; payung untuk
anak-anak; payung, payung matahari, dan tongkat jalan; pegangan koper; pegangan payung; pelana dari kulit; pemegang koin
(dompet); pemegang tiket kereta api dan bus dari kulit; penutup kain untuk tas travel; penutup payung; rangka payung atau
payung matahari; ransel [tas sekolah Jepang]; rantai dompet; sabuk bahu (tali pengikat) dari kulit atau dari kulit imitasi; sabuk
bahu dari kulit; sabuk kulit; sarung bepergian dari kulit; shingen-bukuro [Kantong utilitas Jepang]; stud dari kulit; tag bagasi
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[leatherware]; tag tas golf dari kulit; tali kulit; tali kulit [sadel]; tali pengikat koper; tali untuk bagasi; tali untuk dompet [tas]; tali
untuk dompet koin; tali yang bisa dikunci untuk bagasi; tali yang terbuat dari kulit imitasi; tas; tas (trunk) bepergian; tas
Gladstone (koper); tas akhir pekan; 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 belanja tekstil; tas bepergian; tas berburu olahragawan; tas beroda; tas
berpergian; tas buku sekolah; tas dan dompet kulit; tas dengan teknologi pemblokiran RFID; tas gimnastik; tas haversack; tas
hidung [tas pakan]; tas hiking; tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas jinjing belanjaan; tas kantor [barang kulit]; tas kecil dari
kulit; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas kulit; tas kulit, koper, dan dompet; tas kunci; tas make-up; tas make-up dijual kosong;
tas mandi untuk wadah rias, tidak dipasang; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet saku, dompet
[purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas musik; tas olahraga; tas peralatan; tas perhiasan dari
bahan tekstil [kosong]; tas perjalanan; tas perlengkapan mandi dijual kosong; tas pinggang; tas popok; tas pullman; tas
pundak; tas rajut; tas rajutan; tas rajutan, bukan dari logam mulia; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas selempang untuk
menggendong bayi; tas spons; tas suvenir; tas tangan; tas tangan kecil (evening bags) yang terbuat dari kulit dan kain; tas
tangan untuk wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas untuk kemasan terbuat
dari kulit; tas untuk payung; tas wanita; tas-tas kecantikan yang dijual kosong; tefillin [satu set kotak kulit hitam kecil berisi
gulungan perkamen bertuliskan ayat-ayat dari kitab suci]; tempat cek berbentuk (bersifat) dompet; tempat kartu bisnis
(dompet); tempat kartu kredit [dompet] menggabungkan teknologi pemblokiran RFID; tempat kartu kredit berupa dompet;
tempat kartu telpon (dompet); tempat kunci dari kulit dan kulit; tempat label bagasi; tempat label bagasi [barang dari kulit];
tempat lipstick dari kulit; tongkat payung; train case (tas); ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat jalan; ujung tongkat
yang diadaptasi untuk tongkat jalan ditempat berair; ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat mendaki gunung; wadah
pengemasan industri dari kulit===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071926
: 17/09/2022 07:27:41
:
: 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
: VOOWO ~ LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
:
===Alat dan mesin penghasil suara; Alat pengeras suara; Alat pengukur, alat pengukur kecepatan (spedometer), alat
pengukur jarak, GPS; Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; CD, DVD, dan media perekaman digital lainnya; DVD;
Kacamata untuk pengendara motor; Kamera CCTV; Pemutar DVD; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian,
navigasi, survei, fotografi, sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian,
inspeksi, penyelamatan jiwa dan pengajaran; alat dan instrumen pengajaran; alat kemudi, otomatis, untuk kendaraan; alat
pengajaran; alat pengajaran audiovisual; alat pengatur, listrik; alat pengukur, listrik; alat perekam suara dan gambar; anggota
badan tiruan untuk keperluan instruksi medis [peralatan pengajaran]; barang dari pakaian pelindung untuk dipakai oleh
pengendara sepeda motor untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; baterai; baterai listrik isi ulang; baterai yang
dapat diisi ulang; benda pelindung pakaian untuk dipakai oleh pengendara bermotor supaya terlindungi dari kecelakaan atau
cedera, yaitu, sepatu bot keselamatan dan sarung tangan keselamatan; boneka resusitasi [alat pengajaran]; display kepala-up
untuk kendaraan bermotor; dudukan ponsel untuk kendaraan; earphone; gambar holografik; gelang pintar yang
mengkomunikasikan data ke perangkat elektronik lainnya; gelang pintar yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar;
headphone; helm berkendara; kabel listrik berisolasi mineral; kabel starter untuk motor; kacamata; kamera; kamera fotografi;
kamera spion untuk kendaraan; kartu suara; kartu yang dikodekan secara magnetis untuk membawa data; kepala pelatihan
tata rambut [peralatan pengajaran]; klakson untuk pengeras suara; komputer; layar gambar bergerak; lensa kacamata; masker
pelindung; media data magnetik; meter ampere-jam; meter konsumsi bahan bakar; meter untuk mengukur arus; meter untuk
mengukur arus listrik; meter untuk mengukur tegangan listrik; operator data yang dapat dibaca mesin direkam dengan
program; pakaian bertahan hidup; pakaian pelindung [pelindung tubuh]; pakaian pelindung untuk penerbang; pakaian
pelindung yang terbuat dari bahan tahan balistik; pakaian pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera;
pakaian reflektif dan pakaian untuk pencegahan kecelakaan; pakaian terisolasi untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau
cedera; pakaian untuk perlindungan terhadap bahaya biologis; pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan
kebakaran; pedal efek suara untuk alat musik; pelindung lutut dan siku (elbow protector) untuk keselamatan; pembawa data
magnetik dan optik; pembawa data magnetik, disc perekaman; pembawa data yang dapat dibaca mesin untuk peralatan
rumah tangga; pemutar CD; penerima data seluler; penganalisa gambar; penganalisa mesin kendaraan terkomputerisasi;
penghitung konsumsi bahan bakar; pengisi daya listrik; penguat gambar; pengukur bahan bakar; pengukur suhu; penyearah
[listrik]; peralatan dan instrumen pengajaran dan pengajaran; peralatan pengajaran dan pengajaran; perangkat keras dan
lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat lunak pengenalan
gambar; perangkat lunak pengenalan suara; perangkat lunak untuk memproses gambar, grafik dan teks; program komputer
dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang
digunakan untuk telepon seluler; program komputer untuk mengedit gambar, suara dan video; prosesor suara multichannel;
radio untuk kendaraan; radome [kubah radar] untuk kendaraan untuk penggerak melalui darat, udara, air atau kereta api;
rekaman suara dan video; sakelar kunci pintu daya listrik untuk kendaraan bermotor; sakelar pemutus engine; sakelar starter;
sakelar, listrik; simulator pelatihan olahraga elektronik [perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak

740

Halaman 484 dari 696

komputer]; simulator untuk kemudi dan kontrol kendaraan; sirene untuk kendaraan; sistem loudspeaker; sistem suara
kesetiaan tinggi; speaker untuk komputer; speedometer untuk kendaraan; starter untuk lampu listrik; telepon genggam;
televisi; unit loudspeaker; voltmeter===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022071927
: 17/09/2022 08:08:01
:
: Fernando Iskandar

540 Etiket

: Pantai Mutiara Blok ZF No.9, RT/RW : 011/016, Kelurahan Pluit, Kecamatan
Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Kasturi Djuli, SH., SE.
: Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok E No. 5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta
Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BERANI SUNAT CENTER + Lukisan/Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Orange, Kuning, Hitam
: 44
: ===Jasa budidaya ikan; Jasa konsultasi pertanian, termasuk jasa konsultasi pertanian yang disediakan lewat internet;
Layanan pertanian, akuakultur, hortikultura, dan kehutanan; Menyediakan informasi dan analisis kesehatan yang berupa
kinerja dan kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit dan profesional medis; Penyewaan bidet; Rumah sakit; Rumah
sakit Ibu dan Anak; Rumah sakit jasa pembuahan dalam tabung; Rumah sakit kekhususan; Rumah sakit umum; Rumah sakit
untuk pemulihan; asuhan keperawatan; berkebun; desain dan pemeliharaan kebun; desain lansekap berkebun untuk orang
lain; desain lansekap dan layanan berkebun; jasa akuakultur, yaitu, layanan pertanian hidroponik; jasa khitan/sunat; jasa
khitan/sunat plus hypnosis; jasa pertanian, hortikultura, dan kehutanan yang berkaitan dengan reklamasi lahan kritis industri;
jasa-jasa yang terkait dengan khitan/sunat; klinik khitan/sunat; konseling psikologis; layanan bank darah tali pusat; layanan
berkebun dan memotong rumput; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan manikur dan pedikur; layanan
perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon kecantikan, sanatorium, salon tata rambut dan panti
pijat; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; layanan pertanian, hortikultura dan kehutanan; layanan
pijat refleksi; layanan rumah sakit; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang
menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; memberikan informasi
tentang berkebun; memberikan informasi terkait dengan hama pemusnahan untuk pertanian, hortikultura, dan kehutanan;
memberikan informasi terkait moksibusi; memberikan informasi terkait penggunaan pupuk; memberikan informasi terkait
perawatan kebun atau bunga; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan asuhan keperawatan; memberikan
informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin pemotong rumput; menyediakan toilet portabel untuk acara-acara;
penanaman pohon untuk tujuan penyeimbangan karbon; pengumpulan dan pelestarian darah manusia; penyewaan hewan
untuk keperluan berkebun; penyewaan peralatan berkebun; perawatan kebun; perawatan kebun atau bunga; rumah
khitan/sunat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071928
: 17/09/2022 08:25:41
:
: MUHYIDIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sandan RT 003/ RW 002 Sidokumpul Guntur Kabupaten Demak Jawa Tengah,
Kabupaten Demak, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: durian nyosss
: durian dengan tekstur legit, dengan cita rasa manis dan aroma menyengat

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau dan kuning
: 31
: ===durian, segar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071930
: 17/09/2022 09:10:20
:
: AGUS SUSANTO

Alamat Pemohon

:

740

540 Etiket

P.Senopati No.51, Magelang

Halaman 485 dari 696

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
: 13 U 11
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 8
: ===Alat Ketam; Alat Penitik yang di pukul; Alat kecil dengan ujung runcing (alat tangan); Alat pelantak (alat tangan); Alat
pelubang; Alat pemotong (pisau); Alat pemotong ujung (alat tangan); Alat pemotong ulir sekerup [alat tangan]; Alat pencabut
tanaman berduri (alat tangan); Alat pendempul non-listrik; Alat pengebor; Alat pengikat [pemegang]; Alat pengikis/ pengupas;
Alat pengiris untuk keperluan dapur; Alat penomoran; Alat perata batu gerinda; Alat peregang kawat logam [perkakas tangan];
Alat potong besi; Alat potong ulir [perkakas tangan]; Alat semprot udara gagang karet dan aluminium; Alat untuk menumbuk
[perkakas tangan]; Alat-alat pengasah; Baja pengasah, kikir; Bangku catok [alat tangan]; Batang pemotong [perkakas tangan];
Batu gerinda; Batu pemotong; Beliung; Beliung (alat); Besi perapat; Catok F; Gerek dada; Gergaji besi, dioperasikan dengan
tangan; Gurdi sekrup tipis (perkakas tangan); Intan pemotong kaca [bagian alat tangan]; Kapak kecil; Kepala bor; Kikir
[perkakas tangan]; Kunci Inggris; Kunci Ring; Kunci pas [perkakas tangan]; Kunci pas pipa; Linggis; Mata bor (bagian dari alat
tangan); Mata gergaji [bagian dari alat tangan]; Palu pemahat; Palu pengeling (alat tangan); Pemadat tanah [perkakas tangan];
Pemangkas tanaman pembatas; Pemotong penggilingan [perkakas tangan]; Pengasah dioperasikan secara manual; Pisau
penyisik; Semprotan untuk penyemprotan insektisida; Senjata, dioperasikan dengan tangan, untuk mengeluarkan damar;
Tang; Tuas pengungkit; alat Scraping [alat-alat tangan]; alat cukur; alat pemotong [alat-alat tangan]; alat pertanian,
dioperasikan dengan tangan; alat ratchet tangan untuk instalasi dan penghapusan alpine ski dan snowboard balap gerbang;
alat tangan dioperasikan untuk memotong makanan; alat tangan yang dioperasikan secara manual; alat untuk memasukkan
angin ban manual; alat-alat tangan dioperasikan untuk tukang kayu; ampelas roda gerinda; aparatus untuk menghancurkan
parasit tanaman, tangan-dioperasikan; arit; asah [tangan alat]; belati; besi pelamur [alat-alat tangan]; besi pengasah; betel
besi; bit pengebor terbuat dari karbid untuk membuat lubang (bagian dari peralatan tangan); bor (peralatan tangan); bor
tangan tidak termasuk bor listrik; cangkul [perkakas tangan]; chuck untuk alat-alat tangan dioperasikan; dioperasikan secara
manual kerekan genggam; dongkrak manual; ekspander [tangan alat]; gagang pisau; garu [perkakas tangan]; gergaji
[perkakas tangan]; gunting serbaguna; keriting besi, non-listrik; kikir kuku, listrik; kulir; kunci pas mur; linggis [perkakas
tangan]; mata pisau untuk serut; mengasah roda untuk pisau dan pisau; obeng, non-listrik; pahat pemahat; palu; parang;
pegangan, logam, alat bantu tangan tangan dioperasikan; pemetik buah [alat-alat tangan]; pemotong kaca; pemotong kawat;
pemotong rumput, tangan-dioperasikan; pemotong ubin, tangan-dioperasikan; pengamplasan bantalan untuk sanders tangan
dioperasikan; pengeriting rambut, alat tangan; penggali [perkakas tangan]; penggilingan pemotong, tangan-dioperasikan;
pengupas buah, non-listrik; pisau gunting; pisau lipat; pompa dioperasikan oleh tangan; riveters [tangan alat]; sabit; sekop
[perkakas tangan]; senapan (perkakas tangan); sendok garpu plastik; silet; tombak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071931
: 17/09/2022 09:11:26
:
: ENY LUSIA DEWI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Long Beach S1/3 Pakuwon City - Mulyorejo - Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INSTACAL ZDM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Putih
: 5
: ===produk dan suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: JID2022071932
: 17/09/2022 09:16:56
:
: FINESIA ROSIANA YANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Elang Laut Residences Blok C No. 9P PIK, Kamal Muara, Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: MBS MY BAKING SUPPLIES dan Logo

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 486 dari 696

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 35
: ===Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan
Antar(Drive Thru); Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman
dalam bentuk toko ritel; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara
online; Layanan penjualan eceran produk roti; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman;
Layanan ritel yang berkaitan dengan produk roti; Penjualan makanan dan minuman secara online; Toko kue; Toko online di
bidang makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko roti online; Toko yang menjual kue; jasa
distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor terkait produk konsumsi atau makanan dan minuman atau
bahan makanan dan minuman; jasa layanan retail yang berkaitan dengan bahan-bahan makanan; jasa penjualan makanan
dan minuman; jasa penjualan makanan dan minuman yang dipesan melalui mesin; layanan distribusi grosir untuk makanan
dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk roti dan kue;
layanan grosir untuk bahan makanan; layanan grosir untuk dekorasi meriah; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan
makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan dekorasi meriah; layanan kios makanan yang merupakan toko retail dengan
produk utama bahan makanan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel disediakan oleh
toko roti; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk dekorasi meriah; layanan ritel untuk makanan dan minuman;
layanan ritel yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan dekorasi pesta; layanan toko grosir
menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online yang
menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel menampilkan
bahan makanan; layanan toko ritel menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel on-line yang menampilkan dekorasi
meriah; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri gula dan kue yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; stan penjualan kue-kue; stan penjualan roti-roti; toko roti===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D152022071933
: 17/09/2022 09:21:57
:
: DR. A. MASNIAWATI, SSI.,M.Si

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perumahan Dosen UNHAS, Tamalanrea BG/93, RT.002/ RW.008, Kel. Tamalanrea
Jaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90245
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PUCA'10 + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 1
: ===Pupuk organik hayati cair; pupuk; pupuk cair; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk
pot tanah; pupuk untuk tanah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022071934
: 17/09/2022 09:24:48
:
: FATMAWATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DESA BAJOMULYO RT 02 RW 04 KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI,
Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 59185
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TRIPLE THREE COFFEE EATERY BEVERAGE
: KOPI - TEMPAT MAKAN - MINUMAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat Tua, Coklat Muda, Kuning, Hitam, dan Putih
: 43
: ===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; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran;
jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; layanan restoran, katering, bar dan
ruang koktail; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway;
menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; restoran, bar
dan layanan katering===

740

Halaman 487 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071955
: 17/09/2022 11:34:00
:
: BRYAN GOZALI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok B-2 No. 21, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MASTER FOOD
: MASTER FOOD dalam bahasa indonesia dapat diartikan Produk: alat, makanan dan minuman terbaik

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam sebagai Warna Background / Latar Belakang, dan Emas (GOLD) untuk warna Logo "MF" dan Kata "MASTER FOOD"
: 35, 21
: ===Administrasi dan manajemen usaha; Jasa manajemen waralaba; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui
database komputer online; Jasa marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; 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; Manajemen Usaha; Memberikan informasi kerjasama waralaba
(administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Waralaba restoran, yaitu,
penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; administrasi franchise (waralaba); jasa
distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa distributor grosir untuk untuk
teh dan kopi; jasa distributor terkait produk konsumsi atau makanan dan minuman atau bahan makanan dan minuman; jasa
marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara online; layanan
telemarketing; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian
restoran; layanan waralaba dan ritel; 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; manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe,
kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi
produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; recruitment and management of trading stamp, coupon,
point accumulation type card franchise, member; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran===
===Botol Air Minum Pelancong; Botol aluminium; Botol galon air; Botol gelas; Botol kaca (wadah); Botol kemasan industri dari
plastik; Botol minum dijual kosong; Botol minum untuk olah raga yang dapat dipakai ulang, dijual kosong; Botol olahraga; Botol
olahraga dijual kosong; Kemasan wadah gelas untuk makanan; Kemasan wadah gelas untuk minuman; Kotak makanan; Tas
dan wadah terisolasi untuk makanan atau minuman untuk penggunaan rumah tangga; Tas penyimpanan makanan dan
minuman; Wadah botol kecil; Wadah botol kecil dari logam mulia; Wadah makanan dan minuman untuk kegunaan rumah
tangga dan untuk bepergian; alat-alat untuk menyajikan makanan; botol; botol air; botol air aluminium; botol air plastik yang
dapat digunakan kembali; botol air plastik yang dapat digunakan kembali dijual kosong; botol air plastik yang dapat digunakan
kembali, kosong; botol air plastik, kosong; botol air stainless steel yang dapat digunakan kembali; botol air stainless steel yang
dapat digunakan kembali dijual kosong; botol air stainless steel yang dapat digunakan kembali, kosong; botol air terjual
kosong; botol air untuk sepeda; botol air, kosong, untuk sepeda; botol kaca; botol kaca [wadah]; botol minum; botol minum
untuk olahraga; botol minuman; botol olahraga, kosong; botol pendingin; botol plastik untuk kemasan; botol siphon untuk air
berkarbonasi; botol untuk minuman; botol, dijual kosong; botol, khususnya botol plastik; botol-botol plastik; pembuka botol;
pencapit makanan; peralatan dan barang-barang berongga non logam, termasuk botol air, ketel non elektrik, peralatan
pembawa air untuk berkemah dan piknik serta nampan piknik dari logam; piring makanan penutup; sikat botol; toples
penyimpanan makanan; wadah makanan dari foil; wadah penyimpan makanan; wadah rumah tangga untuk makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071964
: 17/09/2022 12:27:09
:
: RINAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BTN ISTANA PERMAI NO. B.10, RT/RW 000/000 , KELURAHAN KALABBIRANG ,
KECAMATAN PATTALLASSANG, KABUPATEN TAKLAR , SULAWESI- SELATAN,
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, 90615
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FIFAB GLOW by RF + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: HIJAU TOSCA , HITAM DAN PUTIH
: 3

740

540 Etiket

Halaman 488 dari 696

510

Uraian Barang/Jasa

: ===body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; deodoran tubuh; deodoran tubuh
[wewangian]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim
pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak esensial
aromatik; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sediaan kosmetik anti-penuaan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071976
: 17/09/2022 13:38:08
:
: PT. SINAR BINTANG REZEKI

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PULAU PAMAGARAN, KAWASAN INDUSTRI MEDAN - III NO. A-19, TANGKAHAN,
MEDAN LABUHAN, Kota Medan, Sumatera Utara
: Salim Halim S.H.
: Jalan Merbabu No. 7A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Tiga Dimensi
: SPRAYER MANUAL TIGA DIMENSI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH, HITAM, JINGGA
: 8
: ===Penyemprot ransel (non-listrik) untuk dibawa di bagian belakang; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk
insektisida; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022071977
: 17/09/2022 14:00:20
:
: ADBERT BRIAN

540 Etiket

: Muara Karang Blok T.8 S/6, RT/RW 007/014, Kelurahan/Desa Pluit, Kecamatan
Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14440
: Vincent Teodoran S.H.,M.Kn.
: PATENESIA Jl. Kapten Sumarsono Komp. Graha Metropolitan Blok A IV No. 2
Kelurahan Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Merah Muda.
: 35
: ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa agen
pemesanan makanan melalui internet; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa
pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa stand penjualan makanan
dan minuman; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Memberikan informasi kerjasama waralaba
(administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Penjualan makanan dan
minuman secara online; Toko makanan online; Toko minuman online; jasa pemasaran di bidang restoran; jasa penjualan
makanan dan minuman; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; 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; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan pemesanan on-line di bidang pengambilan
dan pengiriman restoran; layanan pemesanan online; layanan ritel untuk makanan dan minuman; pemasaran media sosial;
pemasaran online; pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman makanan; promosi penjualan; promosi, iklan, dan
pemasaran situs web online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022071978
: 17/09/2022 14:00:25
:
: ALVIN HIELMAN

540 Etiket

: KEMBANGAN BARU G NO.15 RT/RW:007/003 KEL. KEMBANGAN SELATAN KEC.
KEMBANGAN, JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Salim Halim S.H.
: Jalan Merbabu No. 7A

Halaman 489 dari 696

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU– PUTIH-CREAM
: 20
: ===Dipan; Kepala tempat tidur; Tempat tidur per (spring bed); bantal; bantal guling; dipan-dipan (divans); guling; kasur; kasur
pegas; sandaran kepala untuk tempat tidur; sandaran tempat tidur; tempat tidur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071979
: 17/09/2022 14:08:52
:
: Hendro Siswanto

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BSD Delatinos Mexicano C6 no 8 Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15311
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Minnova Pool Table
: Pool Table artinya Meja Billiard dalam bahasa Indonesia

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gambar logo kombinasi Hitam dan merah tua burgundi dengan tulisan Minnova Pool Table warna emas.
: 28
: ===Rak tongkat pemukul bola biliar; bantal meja biliar; bola biliar; bola biliar penghitungan; bumper biliar; isyarat biliar; jaring
untuk kantong meja biliar; jembatan biliar; jembatan biliar isyarat; kapur untuk isyarat biliar; kasus untuk isyarat biliar; meja
biliar; meja biliar yang dioperasikan dengan koin; pemegang untuk kapur isyarat biliar; pemegang untuk kapur tongkat biliar;
peralatan biliar; peralatan untuk bermain biliar; rak bola biliar; segitiga bola biliar; tips biliar; tongkat biliar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071980
: 17/09/2022 14:19:16
:
: FATMAWATI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DESA BAJOMULYO RT 02 RW 04 KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI,
Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 59185
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TRIPLE THREE CLOTHING
: Triple Three Pakaian

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat Tua, Coklat Muda, Kuning, Hitam, dan Putih
: 25
: ===Atasan sebagai pakaian; Baju Hangat; alas kaki; ikat pinggang [pakaian]; kaos; kemeja; pakaian; penutup kepala; sepatu;
topi; Bawahan sebagai pakaian; Blus jumbo (pakaian); Jaket garbadine [pakaian]; Kaus pakaian; Manset untuk lengan
kemejas (pakaian); Pakaian; Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian
Jogging; 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 hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi
untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian joging; Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian
longgar; Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian terbuat dari kulit imitasi;
Pakaian tidur; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; 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, lilitan;
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; Pembungkus pakaian;
Setelan pakaian main; Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); Tunik jumbo (pakaian); atasan [pakaian];
baju kaos [pakaian]; bawahan sebagai pakaian; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bulu tiruan [pakaian]; celana bayi
[pakaian]; celana pakaian; celana panjang [pakaian kantor]; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; dasi (pakaian); gaya
pakaian luaran [outerclothing]; ikat pinggang (pakaian dalam); jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket dengan penutup
kepala [pakaian]; jaket garbadine (pakaian); jaket menjadi pakaian; kaftan batik (pakaian); kaus [pakaian]; kaus tanpa lengan,
pakaian; kebaya batik (pakaian); kerudung [pakaian]; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau
kulit imitasi; mantel [pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian; pakaian; pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian
bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian berbahan denim; pakaian bisnis; pakaian dalam (bodies

740

Halaman 490 dari 696

[underclothing]); pakaian dalam wanita; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian denim;
pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian jadi; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kulit imitasi;
pakaian lateks; pakaian luar; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anakanak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita;
pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian mengemudi; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian penutup bagian luar;
pakaian pria; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja
rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian ringan; pakaian santai; pakaian siap pakai; pakaian tahan air dan tahan
cuaca; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tidur; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk
anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita;
pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita;
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 menahan angin; pakaian
yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; 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; penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan
medis atau sanitasi; rajutan [pakaian]; rok [pakaian bisnis]; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan
hangat untuk olahraga; wimples (pakaian)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071981
: 17/09/2022 14:40:20
:
: Jaya Saputra

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Glondong, RT004/RW000, Wirokerten, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, 55194
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HERBA JAVA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan hitam
: 5
: ===Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Formula obat herbal; Jamu herbal; Minuman suplemen berbahan baku herbal;
Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering,
ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat tradisional Cina; ekstrak herbal obat;
ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan;
infus herbal obat; obat herbal; obat-obatan herbal; sediaan herbal untuk keperluan medis; suplemen dan sediaan herbal;
suplemen diet herbal; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen makanan obat untuk konsumsi
manusia; suplemen nutrisi ekstrak herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071982
: 17/09/2022 14:44:48
:
: RP. IRFAN MIKAIL RAMADHAN A

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Duren Sawit Bok F2/18, RT 009/RW 016, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren
Sawit., Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13440
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: IRAMA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Silver, Hitam
: 34
: ===Penyaring udara yang digunakan sebagai pengganti rokok tembakau; Perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk
memanaskan rokok atau tembakau untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk inhalasi; Rokok elektronik
dengan tembakau perasa; jus tembakau untuk rokok elektronik; perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk
memanaskan rokok atau tembakau untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin inhalasi; rokok bebas tembakau,
selain untuk keperluan medis; tembakau rokok; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri===

740

Halaman 491 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022071983
: 17/09/2022 15:04:23
:
: RIZAL NABIL RAMADHAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Warungbroto UH 4/831 B RT 030/ RW 007, Kel. Warungbroto, Kec. Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55164
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BERKAH RASA SEJAHTERA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, Cokelat tua, cokelat muda, oranye, putih, hijau tua, hijau muda
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi dan manajemen usaha; Distribusi materi publisitas (selebaran,
prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau tidak;
Distributor; Gerai penjualan makanan dan minuman; Iklan secara online; Jasa distribusi; Jasa distribusi dan grosir barang;
Jasa grosir ayam olahan; Jasa grosir produk daging olahan; Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa penjualan; Jasa
penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan
melalui online (internet); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa
perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa ritel/eceran ayam olahan; Jasa ritel/eceran produk
daging olahan; Layanan bisnis dan periklanan yaitu layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan untuk mengelola
mendistribusikan dan menayangkan iklan untuk menganalisis data periklanan untuk melaporkan data periklanan dan untuk
mengoptimalkan kinerja periklanan; Layanan pemesanan produk; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk
makanan dan minuman; Penjualan makanan dan minuman secara online; Toko makanan online; Toko online di bidang
makanan dan minuman; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; jasa distributor grosir untuk
makanan dan minuman; jasa distributor terkait produk konsumsi atau makanan dan minuman atau bahan makanan dan
minuman; jasa eceran atau jasa grosir untuk makanan olahan; jasa grosir dan eceran; jasa pengecer dan grosir dan jasa
penjualan eceran secara online; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan ikan; jasa penjualan makanan dan minuman; layanan
distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan grosir yang berkaitan dengan daging; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel yang berkaitan dengan
daging; layanan toko ritel online dengan produk utamanya daging; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan
komersial; promosi penjualan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022071984
: 17/09/2022 15:06:47
:
: RIZAL NABIL RAMADHAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Warungbroto UH 4/831 B RT 030/ RW 007, Kel. Warungbroto, Kec. Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55164
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PT BERKAH RASA SEJAHTERA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua, Cokelat Tua, Cokelat muda, oranye, putih, hijau tua, hijau muda
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi dan manajemen usaha; Distribusi materi publisitas (selebaran,
prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau tidak;
Distributor; Gerai penjualan makanan dan minuman; Iklan secara online; Jasa distribusi; Jasa distribusi dan grosir barang;
Jasa grosir ayam olahan; Jasa grosir produk daging olahan; Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa penjualan; Jasa
penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan
melalui online (internet); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa
perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa ritel/eceran ayam olahan; Jasa ritel/eceran produk
daging olahan; Layanan bisnis dan periklanan yaitu layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan untuk mengelola
mendistribusikan dan menayangkan iklan untuk menganalisis data periklanan untuk melaporkan data periklanan dan untuk
mengoptimalkan kinerja periklanan; Layanan pemesanan produk; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk
makanan dan minuman; Penjualan makanan dan minuman secara online; Toko makanan online; Toko online di bidang
makanan dan minuman; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; jasa distributor grosir untuk
makanan dan minuman; jasa distributor terkait produk konsumsi atau makanan dan minuman atau bahan makanan dan
minuman; jasa eceran atau jasa grosir untuk makanan olahan; jasa grosir dan eceran; jasa pengecer dan grosir dan jasa
penjualan eceran secara online; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan ikan; jasa penjualan makanan dan minuman; layanan
distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan grosir yang berkaitan dengan daging; layanan ritel atau layanan
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grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel yang berkaitan dengan
daging; layanan toko ritel online dengan produk utamanya daging; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan
komersial; promosi penjualan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022071985
: 17/09/2022 15:08:42
:
: RIZAL NABIL RAMADHAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Warungbroto UH 4/831 B RT 030/ RW 007, Kel. Warungbroto, Kec. Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55164
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CV BERKAH RASA SEJAHTERA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, Cokelat tua, Cokelat muda, Oranye, Putih, Hijau tua, Hijau muda
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi dan manajemen usaha; Distribusi materi publisitas (selebaran,
prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau tidak;
Distributor; Gerai penjualan makanan dan minuman; Iklan secara online; Jasa distribusi; Jasa distribusi dan grosir barang;
Jasa grosir ayam olahan; Jasa grosir produk daging olahan; Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa penjualan; Jasa
penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan
melalui online (internet); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa
perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa ritel/eceran ayam olahan; Jasa ritel/eceran produk
daging olahan; Layanan bisnis dan periklanan yaitu layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan untuk mengelola
mendistribusikan dan menayangkan iklan untuk menganalisis data periklanan untuk melaporkan data periklanan dan untuk
mengoptimalkan kinerja periklanan; Layanan pemesanan produk; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk
makanan dan minuman; Penjualan makanan dan minuman secara online; Toko makanan online; Toko online di bidang
makanan dan minuman; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; jasa distributor grosir untuk
makanan dan minuman; jasa distributor terkait produk konsumsi atau makanan dan minuman atau bahan makanan dan
minuman; jasa eceran atau jasa grosir untuk makanan olahan; jasa grosir dan eceran; jasa pengecer dan grosir dan jasa
penjualan eceran secara online; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan ikan; jasa penjualan makanan dan minuman; layanan
distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan grosir yang berkaitan dengan daging; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel yang berkaitan dengan
daging; layanan toko ritel online dengan produk utamanya daging; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan
komersial; promosi penjualan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022071986
: 17/09/2022 15:28:40
:
: STEVEN NUGRAHA ANG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Bung Tomo III No.2, Lingkungan Mekar Manis, Kelurahan Pemecutan Kaja,
Denpasar Utara, Bali , Kota Denpasar, Bali
: I Putu Uye Arya Berbudi S.H., M.H.,
: Jalan Palapa VIII No. 12 B, Denpasar 80223

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HOUSE OF TUNDRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau (palm leaf green)
: 43
: ===Jasa akomodasi sementara; Jasa pemondokan kemah; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kafe kopi; Katering
makanan dan minuman; Kedai; Kedai kopi; Kopi ( Kafe ); Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi tentang
akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya; Layanan
perhotelan (hospitality); Layanan tempat tidur dan sarapan; Penginapan untuk liburan; Penyediaan akomodasi untuk wisma;
Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Penyewaan akomodasi sementara; Restoran; Tempat
penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); delicatessens [restoran]; jasa
katering bisnis; jasa penginapan wisatawan; kafe; katering makanan dan minuman; kedai roti dan kue (bakeries); layanan bar
dan bistro; layanan bar dan restoran; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan restoran keliling;
layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; lounge; menyediakan akomodasi sementara di rumah liburan; menyediakan
penginapan sementara di kamp liburan; restoran swalayan; rumah makan; sewa rumah liburan===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071987
: 17/09/2022 15:35:43
:
: REVI ERALITA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. AKASIA RT/RW 002/005 KELURAHAN PANGKALAN KERINCI KOTA,
KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU,
Kabupaten Pelalawan, Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LIEVRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH MUDA
: 3
: ===Losion menghapus make-up; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan
pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan penghapus perekat; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; 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;
bahan-bahan dan sediaan pembersih; balm rambut non-obat; balsem, selain untuk keperluan medis; bantalan pembersih
diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; 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; cairan pembersih; cairan
pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cat krom; 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 tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat; gel untuk dipakai setelah bercukur; glitter
kuku; gulungan abrasif; kain dan kertas abrasif; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; 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; kosmetik bermain anak-anak, menandai
kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik tanpa obat; krim after-shave (non-obat);
krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim boot; krim kaki
tanpa obat; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim malam; 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 non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pengurang bintik
penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim tanpa obat untuk
memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; lapisan atas cat
kuku; lapisan dasar cat kuku; lembar abrasif; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; 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 kaki tanpa obat; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik];
lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih non-obat; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa 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 wajah tanpa obat; 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 pembersih untuk
tubuh; masker pembersihan; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah;
masker wajah memurnikan arang; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan
mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan pelarut, selain untuk
digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun
tanaman; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; mengklarifikasi tonik
wajah; 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 dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat
kumur, bukan untuk keperluan medis; parfum cair; pasta abrasif; pasta gigi cair; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta
gigi tanpa obat; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; pelindung bibir non-obat;
pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih untuk baki sampah;
pembersih untuk kuas kosmetik; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles
bibir; pemutih kuku; pena cat kuku; pencuci tangan tanpa obat; 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; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari
ekstrak kayu birch; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; primer kuku [kosmetik]; primer make-up;
rendam kaki tanpa pengobatan; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk

740
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toilet; 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 pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo karpet; sampo
ketombe tanpa obat; sediaan abrasif; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa
obat; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan
peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk
wajah dan tubuh; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik;
sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan menghapus make-up; sediaan
menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan
pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; 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 pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan
pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk
ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk
kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk
mobil; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan bibir tanpa obat;
sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan
perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk
ternak; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perbaikan kuku; sediaan pijat tanpa obat; sediaan rambut tanpa obat; sediaan tata rias; semir boot; semir mobil; semprotan
antistatik untuk pakaian; semprotan tubuh; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan
tubuh untuk keperluan kosmetik; senyawa buffing; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip napas menyegarkan; 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; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; warna pipi; wewangian
alami; wewangian kayu cedar===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071988
: 17/09/2022 15:53:32
:
: WULAN SAWALINI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Baung V no.16 Kebagusan , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12520
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Giuseppe Ain't gained ni kilo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 30
: ===Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Produkproduk es krim berbahan dasar kacang kedelai; Saus untuk es krim; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan
pengikat untuk es krim; bubuk untuk membuat es krim; campuran es krim; 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;
gelato; kerucut untuk es krim; kue es krim; makanan penutup es krim; pengganti es krim; produk es krim; sandwich es krim;
saus untuk es krim; wafer es krim===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071989
: 17/09/2022 15:56:58
:
: PT. Sinar Inti Sentosa Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Hayam Wuruk No. 127, Lindeteves Trade Center Lantai UG Blok C15 No. 3, Kel.
Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GRANDE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Ungu, hitam, putih
: 11

740

540 Etiket

Halaman 495 dari 696

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Lampu CFL/LHE / lampu hemat energi; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode); Rumahan lampu (fitting lampu); lampu
baca dan lampu buku; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu panggung dan lampu lentera===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022071990
: 17/09/2022 16:01:13
:
: PT FARMASI APOTEKKU GUMILANG

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. ANYELIR III NO.01, BANJAR DUKUH, DAUH PEKEN, Kabupaten Tabanan, Bali,
82111
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: APOTEKKU 25 JAM
: pengiriman

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, biru muda, biru tua, kuning, putih, jingga, hitam
: 44
: ===layanan apotek apotek===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022071991
: 17/09/2022 16:10:28
:
: Rujito

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Puri Cantika Residance Blok C No. 2 Ledok, Rt.001/001, Kelurahan
Ngemplak Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah , Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah, 57169
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Calcie DK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: emas (gold), Tembaga (Coral)
: 5
:
===Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bantal
aromaterapi untuk keperluan medis; Bubuk obat-obatan hemodialisis; Bubur dari buah untuk bayi; CELANA DALAM UNTUK
HAID; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada produk, sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan
medis; Deodoran spray; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Formula obat herbal; Garam-garam air mineral untuk
keperluan medis; Gel untuk penggunaan sebagai pelumas pribadi; Gula rendah lemak untuk diet dan mempertahankan
kelangsingan tubuh; Gula-gula yang diberi obat; 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 pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan godok ramuan tradisional;
Jamu untuk empot-empot; 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 susu; Jamu untuk organ dalam
tubuh; Keripik buah untuk bayi; Korek kuping untuk keperluan medis; Koyo transdermal; Krim Jerawat; Krim obat herbal;
MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi
dan menyusui; Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; Makanan ringan untuk bayi; Minuman berbahan dasar
empon - empon (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 yang mengandung vitamin untuk
meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman mengandung obat; Minuman obat; Minuman pelangsing;
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 untuk digunakan
sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk keperluan medis; 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 Telon; Minyak jintan Hitam (Herbal);
Minyak-minyak yang mengandung obat; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; Obat Pemutih; Obat herbal
kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair
dan kapsul obat herbal; Obat paten Cina; Obat penambah nafsu makan; Obat tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk
daya tahan tubuh; Obat-obatan tonik; PEMBALUT HIGIENIS; Pasta sayuran dan makaroni sayuran untuk bayi; Pembalut
untuk haid; Perban higienis; Permen karet yang mengandung nikotin (untuk medis); Produk kesehatan mata; Produk madu

740
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untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi;
Produk-produk ekstrak rami (untuk medis); Protein untuk suplemen diet; Puree buah untuk bayi; Ramuan herbal tradisional;
Ramuan obat tradisional Cina; Ramuan tradisional untuk kesehatan organ kewanitaan; Roti kering untuk bayi; Sediaan dari
vitamin; Sediaan-sediaan campuran vitamin; Serbuk untuk suplement diet; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk
kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik; Suplemen diet yang terdiri dari unsur
mikro; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau
sachet; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh,
kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan dan gizi;
Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen makanan hewan untuk
menggemukkan; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen nutrisi
dalam sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi; Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi
enzim; Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat dari buahbuahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau; 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 bernutrisi;
Suplement dan produk nutrisi untuk keperluan dan penggunaan medis; 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; Teh obat
tanpa resep; Tissue yang diresapi dengan alkohol untuk keperluan medis; Vitamin tanpa resep; Vitamin, mineral dan obatobatan lainnya yang mengandung madu; Yogurt untuk bayi; air mineral untuk keperluan medis; air yang diperkaya nutrisi
untuk keperluan medis; anti-infeksi; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk suplemen gizi; antiseptik; bahanbahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; bar energi suplemen gizi; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan
untuk keperluan medis bagi individu yang menjalani perawatan medis; bawang lanang (ekstrak jamu); bedak talek untuk
keperluan medis; bedak yang mengandung obat; bubuk pengganti makanan bergizi; campuran minuman nutrisi untuk
digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis; cosmeceuticals untuk keperluan terapi atau medis;
desinfektan; ekstrak herbal obat; ekstrak tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; energy bar digunakan sebagai
suplemen makanan; enzim untuk suplemen diet; garam air mineral; garam mineral untuk keperluan medis; garam mineral
untuk mandi; gel dermatologis berbasis kortison; gula diet untuk keperluan medis; gula susu [suplemen gizi]; hasil-hasil/produk
farmasi pelangsing tubuh; infus herbal obat; jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu tolak angin; jamujamuan pelangsing tubuh; jel-jel yang mengandung obat; kapsul alergi; kapsul minyak cod-liver; kapsul pelangsing; kapsul,
kosong, untuk obat-obatan; kasein untuk suplemen diet; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat nyamuk; kolagen untuk
keperluan medis; kolagen yang dapat dimakan; kompres pendingin; koyo detoksifikasi; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang
mengandung obat; krim antibiotik; krim antibiotik serba guna; krim kulit berbasis kortison; krim kulit hidrokortison untuk
penggunaan dermatologis; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim pelindung obat; krim untuk penggunaan
dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; lilin
telinga untuk tujuan terapeutik; losion untuk keperluan farmasi; losion untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; lotion farmasi untuk kulit; lotion tangan antibakteri; lumpur obat; lumpur untuk mandi; 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 diet yang diadaptasi untuk keperluan
kesehatan; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk makanan enteral; makanan/minuman
suplemen kesehatan; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman elektrolit untuk keperluan medis;
minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan
menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan yang mengandung ginseng; minuman nutraceutical; minuman obat;
minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen gizi; minuman
suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang disesuaikan
untuk penggunaan medis; minyak angin aromaterapi; minyak hati ikan kod; minyak jarak untuk keperluan medis; minyak terapi
untuk kesehatan; nektar buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; obat luar berbahan baku herbal; obat pereda luka
bakar; obat-obatan antibakteri; obat-obatan mentah; obat-obatan pelangsing tubuh; pelembab tangan medikasi; pembersih
antibakteri; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti gula diet yang diadaptasi
untuk keperluan medis; pengganti makanan gizi; permen karet bebas gula untuk penggunaan medis; permen karet kunyah
untuk keperluan medis; permen karet rasa mint untuk keperluan medis; permen karet rasa mint untuk penggunaan medis;
permen yang diperkaya kalsium untuk keperluan medis; permen, obat; pil antioksidan; produk dan suplemen makanan
kesehatan; 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;
propolis untuk keperluan farmasi; ramuan obat; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk keperluan pengobatan;
sabun desinfektan; sabun obat untuk wajah; sabun tubuh yang diberi obat; salep antibiotik; salep kulit terbakar; salep
mentolated obat multi-tujuan; salep merkuri; salep merkuri untuk keperluan medis; sediaan dermatologis; sediaan diet
berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan lidah buaya untuk keperluan
farmasi; sediaan multivitamin; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan nutrisi tambahan
makanan; sediaan pengobatan jamur kuku; sediaan perawatan kuku untuk keperluan medis; sediaan sanitasi kuku; sediaan
vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula bayi; semprotan hidung dekongestan; semprotan
hidung untuk keperluan medis; serat untuk keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui perendaman
kaki; serbuk kalsium (suplemen); serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; serum untuk wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; suplemen bernutrisi dengan probiotik; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal;
suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet gandum; suplemen diet untuk manusia; suplemen
diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen gizi mineral; suplemen
kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen makanan alami untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis
karbohidrat; suplemen makanan bervitamin; 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 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, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen
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makanan mineral; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen mineral; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau
makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi untuk manusia dan hewan; suplemen tambahan dan vitamin;
supplemen makanan untuk keperluan medis; tablet vitamin efervesen; tambalan suplemen vitamin; tanaman obat dalam
bentuk kering atau diawetkan; teh daun kelor (jamu); teh obat; teh pereduksi gula darah untuk keperluan medis; zat makanan
yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071992
: 17/09/2022 16:21:36
:
: FAQIH RAHMAN ABEDIY

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. IR H JUANDA NO. 427A, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GRENGKO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan Hitam
: 30
: ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; minuman berbasis
cokelat dengan susu; minuman berbasis kopi yang mengandung susu; minuman cokelat dengan susu; minuman kakao
dengan susu; minuman kopi dengan campuran susu; susu coklat.; Kopi Instan disajikan dengan paket satuan; Macchiato
(minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); 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; affogato [minuman
berbasis kopi yang mengandung es krim]; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kopi
instan; kopi susu instan; 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 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-minuman berbahan dasar kopi; minumanminuman berbahan dasar kopi;; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaansediaan untuk minuman berbahan dasar kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022071993
: 17/09/2022 17:06:17
:
: Vebriani Ziliwu

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Asrama Makopassus Jl. Satya 5 no. 16 RT 002/RW 003 Kel. Baru, Kec. Pasar Rebo,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13780
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ny. Vi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hijau, Hitam & Biru
: 30
: ===Makanan berbahan dasar tepung; kue kering; nasi kotak; seduhan herbal berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022071994
: 17/09/2022 17:38:00
:
: CHRISTOPHER SUMASTO TJIA

540 Etiket

: Green Garden Blok O-2/1, RT. 009/RW. 010, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11520
:
:
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Pentacity Hotel Balikpapan + logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Orange, Hijau, Merah muda, Ungu
: 43
: ===Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan,
dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa konsultasi sehubungan
dengan fasilitas hotel; Jasa penginapan; Jasa penyediaan akomodasi hotel sementara; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan
akomodasi sementara; Jasa vila; 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
akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan hotel yang berupa program penghargaan insentif; Layanan pemesanan dan layanan
reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan pondok penginapan; Layanan tempat tidur dan sarapan; Mengatur
dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Penginapan untuk liburan; Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan
akomodasi hotel; Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran; 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 agen perjalanan, yaitu, membantu reservasi dan pemesanan untuk penginapan melalui jaringan komputer, jaringan
komunikasi komputer global, dan jaringan seluler; 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; jasa penginapan wisatawan; layanan agen untuk pemesanan akomodasi hotel; layanan akomodasi hotel;
layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; 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 hotel;
layanan lounge hotel; layanan pariwisata medis menjadi pemesanan atau pemesanan hotel atau akomodasi sementara untuk
mendapatkan perawatan kesehatan; layanan pemesanan akomodasi hotel; 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 penginapan resor; layanan
penginapan tempat tidur dan sarapan; layanan penginapan wisatawan; layanan reservasi akomodasi sementara dalam sifat
membuat reservasi dan pemesanan penginapan ramah lingkungan melalui situs web; layanan reservasi hotel dan restoran;
layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet; memberikan informasi online terkait pemesanan hotel; memberikan
informasi penginapan melalui Internet; 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 layanan hotel dan motel; menyediakan layanan informasi penginapan
perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong; menyediakan makanan dan penginapan di
peternakan Bung; menyediakan makanan dan penginapan di resor kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan
kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; 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; menyewakan ruang serba guna di hotel-hotel untuk mengadakan seminar; pembuatan reservasi penginapan sementara
untuk orang lain; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan hotel;
pemesanan kamar hotel untuk wisatawan; pemesanan penginapan; pemesanan penginapan sementara; pemesanan reservasi
hotel dan restoran untuk pihak lain; penginapan turis; 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 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
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 akomodasi sementara di vila
dan bungalow; penyewaan furnitur untuk hotel; penyewaan handuk untuk hotel; penyewaan hiasan dinding untuk hotel;
penyewaan penginapan sementara; penyewaan penutup lantai untuk hotel; persewaan tempat tidur; 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 dan pemesanan penginapan sementara; reservasi kamar hotel dan
penginapan sementara; sewa tirai untuk hotel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022071995
: 17/09/2022 18:05:04
:
: Bok Me Yauw

Alamat Pemohon

: Aes Nasution no.38, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70231

540 Etiket

Halaman 499 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Anme Beauty Care
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Hitam
: 3
: ===Losion dan serum; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik);
Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum
leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik;
body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; kosmetik tanpa obat; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh
untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion rambut tanpa obat; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion
untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up
[kosmetik]; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik;
sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk
keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum
kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum rambut; serum wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022071997
: 17/09/2022 19:22:57
:
: Nur Arifah

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Balsa no. 1225 RT.01/RW.14, Kel. Plamongansari, Kec. Pedurungan, Kota
Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50199
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Creatifa Studio
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan kuning
: 35
: ===desain bahan iklan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan
publisitas; desain selebaran iklan; desain, kreasi, persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain;
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; 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; layanan toko ritel online yang menampilkan karya seni virtual yang terdiri dari foto- gambar- desain grafis- lukisan- dan
pahatan untuk digunakan dalam lingkungan virtual online; mempromosikan desain orang lain dengan menyediakan portofolio
online melalui situs web; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan
realisasi rencana dan konsep media dan iklan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022072003
: 17/09/2022 20:51:48
:
: ALFANDY HERSON WICAKSONO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RAYA MULYOSARI 153-B, SURABAYA, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60112
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INGAT KOPI
: Tidak Ada Terjemahan

740

566

540 Etiket

Halaman 500 dari 696

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Hijau, Krem, Coklat
: 43
: ===Bar kopi dan jus; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kedai;
Kedai kopi; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe;
jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kedai roti dan kue
(bakeries); layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan bar makanan
ringan; layanan kopi dan bar teh; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet;
penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web===
: JID2022072012
: 17/09/2022 23:23:25
:
: PT ANUGRAH MAHKOTA ROSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN KANFER RAYA BLOK S1-2, PADANGSARI, BANYUMANIK, Kota
Semarang, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: K'PENAK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU PUTIH
: 43
: ===Kedai; jasa kafe; layanan kafe, bistro, dan restoran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022072016
: 18/09/2022 00:00:38
:
: PT. INDO KULINER SENTOSA

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Pluit Timur Raya No. 36 A-B, RT. 004, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Jekrinius H Sirait S.H., CPL.
: Jekrinius & Co Karindra Building Lantai 2 No. 7, Jl. Palmerah Selatan No. 30 A, RT.
04/RW. 2, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOKUSEI HAMBURG STEAK JAPAN + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, hitam, putih
: 33
: ===Absinthe (minuman beralkohol); Bitters (minuman keras) sebagai perangsang nafsu makan; Brendi (minuman beralkohol);
Curacao (minuman keras); Fruit-Wine (minuman anggur beralkohol); Grape-wine (minuman anggur beralkohol) bersoda;
Kirsch (minuman beralkohol); Minuman Tuak; Minuman alkohol pre-mix (selain yang berbahan dasar bir); Minuman anggur
beralkohol (fortified wines); Minuman anggur beras yang tidak disaring (Tag-ju); Minuman arak anggur yang dilindungi oleh
sebutan asal "Cognac"; Minuman arak sari apel yang dilindungi oleh daerah asal "Calvados"; Minuman beralkohol (kecuali
bir); Minuman beralkohol (kecuali bir) termasuk minuman wine; Minuman beralkohol destilasi seperti whisky, brandy, vodka,
rum, gin, liquers; Minuman beralkohol sebagai perangsang nafsu makan, dengan bahan dasar minuman keras beralkohol;
Minuman brendi; Minuman campuran yang mengandung alcohol (kecuali bir); Minuman keras Cina yang disuling; Minuman
keras Jepang dengan kandungan ekstrak mamushi-snake; Minuman keras Jepang dengan kandungan ekstrak prem Asia;
Minuman keras Jepang dengan kandungan ekstrak ramuan (tumbuhan); Minuman keras Jepang dengan kandungan pinus;
Minuman keras Korea yang disuling; Minuman keras aprikot Jepang; Minuman keras berbahan dasar kopi; Minuman keras
berbahan dasar wiski khas Scotch; Minuman keras daiquiris beku; Minuman keras wiski dengan tambahan rasa; Minuman
malaga berfermentasi (mengandung alkohol); Minuman wine; 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); Vermouth (sejenis wine); Vodka; Wine (Minuman anggur)
rendah alkohol; Wine (minuamn anggur beralkohol sebagai pembuka sebelum makan untuk merangszng nafsu makan); 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 anggur manis Jepang beralkohol yang mengandung ekstrak ginseng dan kulit cinchona; Wine
(minuman beralkohol dari buah-buahan); Wine buah salak; Wine-mulled (minuman anggur beralkohol); Wisky (beralkohol);
absinthe koktail (minuman beralkohol dengan perisa adas); adas manis [minuman keras]; aguardiente [minuman beralkohol

Halaman 501 dari 696

yang disuling]; alcoholic perry (minuman beralkohol dari fermentasi buah pear); alcopop (minuman beralkohol dengan
kandungan alkohol yang rendah); amaro [minuman keras herbal]; amontillado (sejenis wine (minuman anggur beralkohol));
anisette [minuman keras]; armagnac (minuman sejenis brandy khas Perancis); baijiu [Minuman beralkohol suling Cina]; basi
[minuman beralkohol yang difermentasi]; bitters (minuman keras); bourbon (minuman berlakohol); brendi (minuman keras)
ceri; cachaça (minuman arak khas Portugis); cachaça [minuman beralkohol yang disuling]; calvados (minuman sejenis brandi
dari buah apel atau pear); 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; champagne (minuman keras); champagne (minuman keras) cocktails; cordial
(minuman keras khas Amerika Utara); cordials [minuman beralkohol]; cream liqueurs (minuman keras dengan kandungan
krim susu); crème liqueurs (minuman keras dengan penambahan gula); daiquiris (minuman sejenis koktail dengan kandungan
rum); dessert wines (minuman beralkohol); digester [minuman keras dan arak]; ekstrak minuman beralkohol; grape wine
(minuman beralkohol dari buah anggur); grappa (minuman beralkohol); 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 rum (minuman
beralkohol); koktail vodka; laojiou [Minuman keras Cina]; margarita (minuman beralkohol); minuman alkohol berkarbonasi,
kecuali bir; minuman beralkohol (malt), kecuali bir; minuman beralkohol berbahan dasar minuman keras (Liquor); minuman
beralkohol berbahan dasar wine (minuman anggur beralkohol); 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 mengandung buah; minuman beralkohol, kecuali bir; minuman berbahan dasar
kopi beralkohol; minuman berbahan dasar rum (minuman beralkohol); minuman berbahan dasar wine (minuman anggur
beralkohol); minuman buah beralkohol yang disuling; minuman keras (herbal); minuman keras [suling]; minuman keras
beraroma [minuman beralkohol]; minuman keras berasa peppermint; minuman keras berbahan dasar wiski; minuman keras
blackcurrant; minuman keras dan minuman keras; minuman keras dari buah-buahan; minuman keras dengan kandungan
cokelat; minuman keras dengan kandungan kopi; minuman keras dengan kandungan krim; minuman keras yang beraroma
ekstrak pinus; minuman keras yang beraroma ekstrak prem Jepang; minuman keras yang mengandung ekstrak mamushisnake; minuman keras yang mengandung ekstrak ramuan (tumbuhan); minuman keras, arak, dan minuman beralkohol;
minuman malt beralkohol dengan aroma, kecuali bir; minuman yang disuling; ouzo (minuman beralkohol); 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);
sediaan koktail terutama terdiri dari arak suling dan termasuk bir; shirozake [minuman keras campuran beras Jepang]; shochu
[minuman arak suling khas Jepang]; shochu [minuman arak]; soju [minuman arak suling khas Korea]; wine buah bersoda; wine
dan wine bersoda; wujiapie-jiou [Minuman keras Cina]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022072017
: 18/09/2022 00:30:31
:
: PT. INDO KULINER SENTOSA

540 Etiket

: Jl. Pluit Timur Raya No. 36 A-B, RT. 004, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Jekrinius H Sirait S.H., CPL.
: Jekrinius & Co Karindra Building Lantai 2 No. 7, Jl. Palmerah Selatan No. 30 A, RT.
04/RW. 2, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOKUSEI HAMBURG STEAK JAPAN + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, putih, hitam
: 32
: ===Air mineral; Air mineral dan aerasi; Bir; Bir (minuman tanpa alkohol); Cola [minuman ringan]; Jus buah dan minuman buah;
Minuman berbahan dasar buah; Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman berenergi mengandung buah campuran
berry; Minuman buah atau sayuran; Minuman buah kering tidak beralkohol; Minuman buah kering, tanpa alkohol; Minuman
buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman dan jus buah; Minuman
ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman jus buah; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang
mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya; Minuman jus buah tanpa alkohol; Minuman jus buah, tanpa alkohol;
Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman
rasa buah; Minuman ringan berkarbonasi; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman ringan rendah kalori; Minuman
ringan yang tidak mengandung alkohol; Minuman sari buah; Minuman serbuk campuran buah beri; Sirup dan sediaan-sediaan
lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; Sirup konsentrat atau serbuk
yang digunakan dalam sediaan minuman buah; ades dan minuman buah; air mineral; air mineral [minuman]; air mineral
bersoda; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; bahan dasar untuk membuat minuman ringan yang
dimaniskan atau diberi rasa; bir; bir berbahan dasar buah; bir hitam [bir malt panggang]; bir jagung; bir malt; bir putih; bir rasa
buah; bir tanpa-alkohol; bubuk untuk membuat minuman berbahan dasar buah; cola [minuman ringan]; esens (aroma) tanpaalkohol dan ekstrak buah untuk membuat minuman; lager (Bir); minuman air perasan buah dan jus buah; minuman berbahan
buah atau sayuran; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku; minuman berkarbonasi rasa buah;
minuman buah; minuman buah asam jawa; minuman buah atau sayuran campuran [smoothies]; minuman buah beku;
minuman buah dan jus buah; minuman buah, tanpa alkohol; minuman es buah; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol;
minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman rasa buah; minuman
ringan; minuman ringan beraroma kopi; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan dengan

Halaman 502 dari 696

aroma teh; minuman ringan rendah kalori; minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman sirup buah dengan air; minuman
squash buah; minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi; 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;
ramune [Minuman bersoda Jepang]; serbuk digunakan dalam sediaan minuman berbahan dasar buah; serbuk yang digunakan
dalam sediaan minuman ringan; sikhye [minuman khas korea dari nasi yang difermentasi dengan tepung ragi]; sirup buah
untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman dengan rasa buah; sirup untuk membuat minuman ringan; sirup,
konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman; smoothies [minuman buah, buah yang mendominasi]; smoothies [minuman
buah-buahan non alkohol]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022072018
: 18/09/2022 00:46:33
:
: PT. INDO KULINER SENTOSA

540 Etiket

: Jl. Pluit Timur Raya No. 36 A-B, RT. 004, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Jekrinius H Sirait S.H., CPL.
: Jekrinius & Co Karindra Building Lantai 2 No. 7, Jl. Palmerah Selatan No. 30 A, RT.
04/RW. 2, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOKUSEI HAMBURG STEAK JAPAN + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, merah, putih
: 30
: ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bakcang (Makanan beras ketan diisi daging); Biskuit yang dilapisi
cokelat rasa green tea; Boba; Bubuk dan campuran untuk membuat saus daging dan saus kaldu; Bubuk untuk membuat
minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bubur dengan bahan dasar
susu untuk makanan; minuman berbasis cokelat dengan susu; minuman berbasis kopi yang mengandung susu; minuman
cokelat dengan susu; minuman kakao dengan susu; minuman kopi dengan campuran susu; susu coklat.; Bumbu Garang
Asem Daging; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari
ikan, daging atau sayuran; Burger Daging Ayam (Sandwich); Burger Daging Ikan (Sandwich); Campuran minuman berbahan
dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Es krim buatan; Kopi Bubuk dalam kantong tetes; Kopi Latte; Kopi
Susu ; Kopi bubuk; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue daging; Kue-kue;
Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Makanan batang berenergi berbahan
dasar kopi; Makanan berbahan dasar teh; 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, buahanbuahan dalam kaleng.; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan
ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri
dari mie; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie;
Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Mie; Mie Asia; Mie jepang; Mie kering
(rehydratable) seperti soba kering (organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie yang
digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; 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 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 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 teh berbahan dasar daun kelor; Minuman teh
berbahan dasar daun kelor rasa alpukat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa cokelat; Minuman teh berbahan dasar
daun kelor rasa jahe; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa kopi jahe; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa
latte; Miso; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Nasi campuran dengan sayuran,
ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-polongan (kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari tumbuhan,
bumbu; Nasi jepang sudah diolah dalam kemasan; 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; Pastel berisi daging dan sayuran; Pastel
daging; Roti kopi; Roti tipis dilapisi daging; Saus untuk es krim; Serbuk garut Jepang untuk keperluan kuliner; Teh Jepang
yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh hijau jepang; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; bahan
pengganti kopi; bakpao isi daging; bibimbap [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari nasi dengan tambahan sayuran dan
daging sapi]; bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran dan daging sapi]; bihun beras [mie Beras]; biji kopi yang dilapisi
cokelat; bubuk wasabi [lobak Jepang]; campuran adonan untuk okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; campuran kopi;
campuran kopi hitam dengan susu panas; cokelat dengan lobak Jepang; es kopi; es krim; es krim dengan menggunakan teh
hijau bubuk; es krim mochi; es krim soft-serve (hidangan penutup); es krim susu; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat
dimakan; gula pastilles (manisan); gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk; hot dog [sandwich], pai daging; kafein
tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kantong kopi, terisi; kapsul kopi, terisi; kasutera [kue
bolu Jepang]; kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat dari rumput laut]; kopi; kopi bebas kafein; kopi beraroma; kopi dan coklat;
kopi giling; krim-krim coklat; kue es krim; 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; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup es krim; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; mie
kering; mie soba; mie soba instan; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan
dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping
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: 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 berbasis kopi dan
minuman berbasis kakao; minuman biji kopi; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan
bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar
kopi; minuman es berbahan dasar teh; 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 teh boba; minuman terbuat dari campuran
matcha dan susu (berbahan dasar matcha); 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); mitsumame [Makanan penutup Jepang yang terdiri dari agaragar, 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]; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang
yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung selai kacang manis]; okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; oyaki
dengan menggunakan teh hijau bubuk; pai berisi daging; pai daging; pai daging cincang; pai daging unggas dan daging
buruan; panekuk soba; pangsit daging kukus [shaomai]; pangsit diisi dengan daging babi cincang [gyoza]; parfait dengan
menggunakan teh hijau bubuk; pasta soba; pelmeni [pangsit diisi dengan daging]; pelunak daging untuk keperluan rumah
tangga; pengganti kopi berbahan dasar chicory; penyedap kopi; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim;
produk daging berupa burger [sandwich]; produk daging berupa sandwich burger; produk es krim; ramen [hidangan berbasis
mie Jepang]; roti berlapis keju dan daging asap; roti bun kukus yang diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti
gandum; roti*; sandwich burger daging sapi; sansho powder [bumbu lada Jepang]; saus daging; saus untuk daging; saus
untuk es krim; sediaan [berbahan dasar teh] untuk membuat minuman; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi;
sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; serbuk teh
berbahan dasar kelor; taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang dengan berbagai isian]; tapioca pearls (isian untuk minuman boba);
teh boba durian; teh dingin; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan
dasar tanpa-susu; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; tepung soba===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
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Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022072019
: 18/09/2022 01:15:11
:
: AGENG TRISNA SURYA PRADANA PUTRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Semaki Gede UH 1 No. 241 RT 11 / RW 04 Kota Yogyakarta 55166, Kota
Yogyakarta, DI Yogyakarta
:
:
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TUTONESIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH DAN PUTIH
: 35
: ===Iklan, termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan
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korporasi; 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 barangbarang tersebut dari situs barang dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pialang penjualan barang; Kompilasi dan
penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Layanan perantara bisnis; Pengadaan jasa untuk pihak lain; Program
loyalitas dan insentif pelanggan; administrasi bisnis; informasi bisnis; jajak pendapat; jasa saran untuk manajemen bisnis;
konsultasi manajemen bisnis; konsultasi organisasi bisnis; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan
iklan, pemasaran dan promosi; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pengumpulan data riset pasar; layanan ritel
menampilkan program insentif bonus untuk pelanggan; manajemen bisnis; memberikan informasi bisnis dan pemasaran;
mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk
penyediaan layanan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pengumpulan dan analisa
data dan statistik riset pasar; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyewaan ruang iklan; promosi barang dan jasa
pihak lain melalui internet; proses administrasi pesanan pembelian; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan
barang dan jasa; 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) rekamanrekaman 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.; Penjualan online atas publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan
berkala, teks elektronik dan teks non-elektronik; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa penjualan melalui sistem berbasis web
dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk,
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mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar
produknya; 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; pemasaran
afiliasi; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial===
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Arti Bahasa
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: DiantyDrops
: Tidak Ada Terjemahan

591
511
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Uraian Barang/Jasa

: Ungu, putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau
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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; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur; 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;
Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Ekstrak herbal topikal untuk
digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel alis; 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; 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 balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit
yang tidak mengandung obat; 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 mandi untuk bayi;
Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim
pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk
digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim
untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit;
Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu
dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Kuku
buatan; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat);
Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk
wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion
pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu
untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik;
Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Make up remover krim; Maker wajah (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); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, losion dan krem untuk badan
dan kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab
[Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan
kosmetik; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk
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kegunaan cucian; Pelembut pakaian; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah kuku; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pencuci
tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Pensil
highlighter (kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik
yang sudah dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Pomade alis; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit;
Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk
perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; 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 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 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
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 pewarna
kuku; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaansediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; 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 (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); Standar pelembut kain; Susu pelembab pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner
wajah (kosmetik); Warna alis; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab
untuk kulit; alis palsu; alis palsu perekat diri; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan
kosmetik; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; barang-barang toilet (toilet
articles), yaitu, sabun dan air toilet; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas 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; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; 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-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa
kosmetik yang mengandung tabir surya; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cocoa
butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih
ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; decalcomanias untuk kuku; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; 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; enamel kuku; 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 kuku; gel
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab
[kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penata alis; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; 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 kuku; 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); jel dan krim untuk mandi shower; kapas dalam
bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan
kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kit kosmetik; 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 kuku; 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;
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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 digunakan
pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk
pemakaian di rambut; 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 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; krim; krim
after-shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk
keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim
anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak
mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur;
krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh;
krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin
untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan
dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan
tubuh; 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; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya;
krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik;
krim kutikula; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata
untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit;
krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion
dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [nonobat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih
kulit wajah; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk
keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pracukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot;
krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim
tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; 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 tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh
kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim
untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk
menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; 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; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang
hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal
mandi untuk keperluan kosmetik; kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku buatan dari logam mulia; kuku jari kaki palsu;
kuku palsu; kutek kuku; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lem untuk menguatkan kuku; linen untuk penggunaan
kosmetik; 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 (non-medis); losion dan semprotan untuk muka;
losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit
wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion
susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut;
losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur;
losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak
mengandung obat); lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; 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 pelembab kulit [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 memperkuat kuku; 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; 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
mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker
kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik;
masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
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
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preparat kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak setelah matahari
[kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong
kuku; 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; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk
menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik;
pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelindung matahari
untuk bibir [kosmetik]; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih berbentuk krim; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk
keperluan kosmetik; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemutih kuku; pena cat kuku; pena cat kuku
remover; pencuci tubuh (sabun) bayi; pengeras kuku; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; penghilang cat
kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang enamel kuku; penghitam alis; pensil alis; 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 bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk
membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu;
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; 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; 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]; produk dan sediaan kosmetik perawatan
kecantikan; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat kuku; produk kosmetik dalam bentuk
aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir
(kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk
keperluan kosmetik; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; 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 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 wajah tanpa obat; 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 krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan buffing kuku;
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 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 mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan penguatan kuku; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan
kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung
obat); 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 perbaikan kuku; 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;
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sediaan untuk menghilangkan kuku gel; 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, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan
sebelum, selama dan setelah bercukur; 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 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]; semir sepatu dan krim; 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 kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung
vitamin dan pencerah (kosmetik); stiker kuku jari kaki; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk
keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya
berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; 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; tips kuku; 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 wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan
kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; ujung kuku buatan; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut; zat pelembut untuk keperluan rumah tangga===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072021
: 18/09/2022 07:14:45
:
: HENDRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Hangtuah, RT. 002/RW. 005, Kel/Desa. Damon, Kec. Bengkalis, Kabupaten
Bengkalis, Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MH THE SCIENTIST HONEY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Kuning, Orange, Hitam, Putih
: 20
: ===Sarang lebah [kotak sarang atau sarang madu]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072022
: 18/09/2022 09:09:30
:
: Farihah Ismah Wahidah

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ds. Jabung , Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66183
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DM.Looks
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HItam Putih
: 25
: ===Pakaian Pria; Pakaian [pakaian]; Pakaian wanita; pakaian; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian
untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022072023
: 18/09/2022 10:20:52
:
: PT. SURYA CIPTA ESTETIKA

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SUTERA TIMUR, ALAM SUTERA 19A NO. 29 KUNCIRAN, KEC. PINANG, Kota
Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Be X-Mile
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bedak padat untuk wajah; Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Losion
perawatan kulit; Perona Pipi; Perona mata; Perona wajah; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk perawatan kulit;
Produk perawatan rambut; Sabun Mandi; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan pewarna kuku; Sediaan untuk
mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Semir sepatu; Susu untuk perawatan kulit;
antiperspiran [perlengkapan mandi]; baby oil [perlengkapan mandi]; bedak; bedak mandi; bedak tabur; bedak tubuh untuk
keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah longgar; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan
kosmetik; busa pembersih; dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar (Eye primer); deterjen; esens
perawatan kulit non-medis; gel pasta gigi; gel-gel perawatan kulit; kit tata rias yang terdiri dari perona mata; kit tata rias yang
terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik; kosmetik perawatan
kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pembersih; krim perawatan rambut; lipstik;
losion susu untuk perawatan kulit; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan rambut; lotion wajah tanpa obat; lotion,
krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up bedak; masker kaki untuk perawatan
kulit; masker perawatan rambut; masker tangan untuk perawatan kulit; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah
memurnikan arang; mengklarifikasi tonik wajah; minyak-minyak perawatan kulit; mousse perawatan kulit; palet perona mata;
pasta gigi; perawatan rambut keratin; perona mata; perona mata berupa kilauan (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi
dalam bentuk krim (Cream blush); poles dan krim untuk logam; sabun batangan untuk mandi; sabun cair; sabun cair untuk
mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun
mandi cair; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan
mandi busa; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit
[kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan rambut; sediaan
untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; serum perawatan rambut;
wewangian dan wewangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072024
: 18/09/2022 10:39:41
:
: GHINA ALMIRA SALSABILA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MERAK G-2 KOMPLEK DEPHANKAM RT 001/002 KEL. PALMERAH, KEC.
PALMERAH, JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11480
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GALSESORY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 14
: ===perhiasan untuk wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2022072036
: 18/09/2022 15:45:12
:
: Hansen Wiratno

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. H. Fachrudin no 71. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10250
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALVA
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

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

: warna gradasi kuning ke oren dari atas kebawah
: 9
: ===Baterai untuk alat berat; baterai; baterai dan alat pengisi daya baterai; baterai listrik untuk menyalakan kendaraan listrik;
baterai lithium; baterai lithium-ion; baterai penyimpanan listrik; baterai sekunder lithium; baterai surya; baterai yang dapat diisi
ulang; pengisi daya untuk baterai listrik===
: DID2022072037
: 18/09/2022 16:50:14
:
: Hendrik Angga Eka Priyatna

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Putuk 004/002 Kampungbaru. Kec tanjunganom , Kab. Nganjuk 64483, Kabupaten
Nganjuk, Jawa Timur, 64483
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru,hijau dan cokelat
: 7
: ===Mesin Pengolahan Limbah; Mesin pengolahan limbah cair medis; alat pengolah limbah makanan; mesin dan peralatan
pemadat limbah untuk keperluan industri; mesin pemadat limbah; mesin pengolahan limbah dan sampah; mesin untuk
menghilangkan bahan limbah selama proses industri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072038
: 18/09/2022 16:55:34
:
: RADEN MAS ANDIASWORO SURYO KUSUMO, Aji yudha edwana

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan darmawangsa X/No. 5A, RT.009/ RW.004, Kel. cipete utara, kec. Kebayoran
baru, jakarta selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12150
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Dua lapan + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam putih
: 30
: ===Kopi Latte; Kopi gula aren; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi
espresso dicampur dengan susu; minuman-minuman berbahan dasar kopi;===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022072041
: 18/09/2022 17:21:56
:
: R. Prabu Gasung Abraham T. T.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Moch. Kahfi 1 No. 1, RT. 001 RW. 002, Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12630
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Niku Nabe + Huruf Kanji
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 43
: ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; 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; Restoran; Restoran
masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran;
menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman

740
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untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings); Jasa/layanan klub makan;
Kedai barbekyu; Kedai hot pot; Kedai mie daging sapi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu;
Layanan perjamuan; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi,
pesta, dan pertunjukan; Penyediaan makanan dan minuman; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran
Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran daging panggang; Restoran
dengan layanan makan sepuasnya; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Tempat yang menghidangkan
kudapan; Warung penyediaan makanan sate; jasa memasak makanan; layanan katering untuk menyediakan masakan
Jepang; layanan restoran cepat saji; layanan restoran sushi; layanan restoran tempura; layanan restoran udon; layanan salad
bar; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; menyajikan makanan dan minuman untuk para
tamu di restoran; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang
untuk konsumsi segera; restoran masakan khas jepang; rumah makan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072042
: 18/09/2022 17:53:23
:
: LERI SUCIADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. SUKARAPIH RT. 002 RW. 008 KEL. CIOMAS - KEC. CIOMAS, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PANTOFEL CONFIDENCE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, merah
: 25
: ===Sol sepatu; sandal; sepatu; sepatu sandal; sol sandal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072043
: 18/09/2022 18:20:52
:
: Joni

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan utama sakti v no 7b wijaya kusuma , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Pink dan hitam
: 25
: ===Pakaian Tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; 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 santai; pakaian tidur 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072044
: 18/09/2022 19:24:01
:
: HIRWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BORONG RAYA, RT/RW 001/007, KEL/DESA BATUA, KECAMATAN
MANGGALA, MAKASSAR, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90233
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CITRA 01
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: BIRU TUA, BIRU MUDA, 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

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

: 32
: ===air minum dalam kemasan===
: DID2022072046
: 18/09/2022 20:02:51
:
: Erna Esayanti

540 Etiket

: Jl. Bukit Duri Tanjakan gg.16 no.286A RT.009/008, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12840
:
:

: Merek Kata dan Lukisan
: Wangi Terus
: Tidak Ada Terjemahan
: Perpaduan Warna pink yang mendeskripsikan kenyamanan dan keharuman, hijau menyimbolkan kebersihan atau
kehigienisan, biru menyimbolkan kedamaian dan keamanan, kuning bermakna menyimbolkan keceriaan dan kebahagiaan.
: 3
: ===Deodorant stick; Krim creambath; Krim kulit berminyak; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim matahari
(bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim pelembab; Krim pelindung sinar UV; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah
dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Losion dan serum; 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; Parfum tubuh yang disemprotkan; Sabun mandi; Sabun mandi, deodoran; Semprotan
pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum antipenuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher
(kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Vitamin C serum; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk
penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran untuk kaki; deodoran untuk
manusia; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan
tubuh; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; krim; krim anti penuaan; krim anti-bintik untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim bibir; krim creambath;
krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim
kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk perawatan kulit; krim kulit; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim malam [kosmetik]; krim nonobat untuk melembabkan kulit; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemutih kulit; krim
penghalus kulit; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan
kulit yang tidak mengandung obat; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim siang; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit;
krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk memutihkan kulit; krim wajah; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; lotion kulit
dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; masker kecantikan wajah; masker pemutih kulit wajah; masker untuk
membersihkan wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah smoothing; masker wajah untuk
penggunaan kosmetik; parfum; parfum cair; parfum dan cologne; pencuci muka; sabun cair untuk mandi; sabun mandi cair;
sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; semprotan deodoran kaki; semprotan
tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum
kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum perawatan rambut; serum rambut; serum
tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum wajah===
: DID2022072047
: 18/09/2022 20:17:05
:
: LEVINA FABY NAOMI CHRISTY, RICHARD HANDIWIYANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rungkut Asri Barat 7/19, RT/RW : 008/007, Kel/Desa : Rungkut Kidul, Kecamatan :
Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur., Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mimma
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 25
: ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); BAJU DARI KULIT; Baju Batabue; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat

740

kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak;
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Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Hangat; alas kaki; ikat pinggang
[pakaian]; kaos; kemeja; pakaian; penutup kepala; sepatu; topi; 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; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi,
gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan;
Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Celana jeans; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Ikat
kaos kaki elastis; Ikat pinggang; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yoga; Lis untuk alas kaki; Meukasah (Baju);
Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian dinas seragam;
Pakaian luar; 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, 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 telinga [pakaian]; Penahan
kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Setagen (Ikat Pinggang); Soder (Selendang Tari); Syal
untuk menutup kepala; Toro (Baju Kurung); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki militer; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi;
atasan baju tanpa lengan; babushkas [selendang kepala]; 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
memancing; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju
rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang one-piece; 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]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bulu [pakaian]; bulu
menjadi pakaian; celana atletik; celana balon; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana
bersalin; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana dalam pria; celana dalam wanita; celana
formal; celana hujan; celana jas; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kasual; celana kertas; celana ketat;
celana ketat atletik; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana olahraga; celana
olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang
[pakaian kantor]; 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 pelangsing anti selulit; 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 bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana
pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek keringat; celana pendek
rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tinju; celana pendek untuk berenang;
celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana renang; celana
snowboard; celana stretch; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tempur; celana trekking; celana untuk dipakai;
celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga;
chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; cleat
untuk melekat pada sepatu olahraga; dickeys [bagian depan baju]; earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gaun jumper
(baju hangat); gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk
pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; ikat pinggang; ikat pinggang (pakaian
dalam); ikat pinggang [korset]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket
[pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket bawah; jaket bersepeda; jaket dan celana tahan air; jaket denim; jaket lengan panjang;
jaket makan malam; jaket panjang; jaket ringan; 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; jeogori
[pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; kantong untuk pakaian;
kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos,
celana pendek dan kaus kaki American football; karet [alas kaki]; kaus [baju ketat]; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana
panjang; kerah [pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; kostum rakyat [pakaian]; kuk baju; legging [celana
panjang]; legging menjadi celana panjang; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [pakaian
renang]; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; miters [topi]; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian
atasan dari bulu; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi [pakaian];
pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam kertas;
pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau
imitasi dari kulit; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian
kasual untuk bersantai; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kertas; pakaian kucing; pakaian linen; pakaian luar; pakaian
luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian
malam; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian pas untuk pria; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian
pengendara sepeda; pakaian renang one-piece; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian tidur bersalin; 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 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 yang mengandung zat pelangsing; pakaian, alas kaki, tutup
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kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; 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]; pompa [alas kaki]; replika celana pendek sepak bola Amerika; rok celana;
sabuk kulit [pakaian]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; selendang sebagai pakaian;
selendang untuk di pantai; sepatu bayi rajutan; sepatu bersepeda; sepatu keriting; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu panjat;
sepatu renda; sepatu santai; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan celana untuk wanita; sol alas kaki; syal bahu; syal
leher [muffler]; syal pashmina; syal renda; syal sutra; syal wol; syal yang melingkar di leher; tali celana; tas sepatu kriket; topi
bersepeda; topi garnisun; topi kertas [pakaian]; topi koki; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi pesta [pakaian];
topi rajut; topi rajutan; tubuh [pakaian]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022072048
: 18/09/2022 20:30:57
:
: LEVINA FABY NAOMI CHRISTY, RICHARD HANDIWIYANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rungkut Asri Barat 7/19, RT/RW : 008/007, Kel/Desa : Rungkut Kidul, Kecamatan :
Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur., Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mimma = Suatu Penamaan.
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 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
pemesan dan penjualan barang secara online; 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 penjualan eceran secara online; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa
penjualan online untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk
sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda listrik; 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
penjualan ritel online; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); PASAR SWALAYAN; Pemasaran dan periklanan pada jasa
keuangan dan asuransi; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi
administrasi dan kantor; 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; Supermarket bahan bangunan; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko eceran yang menjual
perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko minuman panas dan dingin; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan,
promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; 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 secara online; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan,
musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa ritel supermarket dan toko serba ada
(departmental store); jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; 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;
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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 disediakan oleh supermarket; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan
department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan toko ritel menampilkan kacamata; pengecer toko
serba ada; providing information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; supermarket;
supermarket peralatan dan perlengkapan pertukangan; toko roti; toko swalayan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072049
: 18/09/2022 20:44:13
:
: ARYADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. GUNUNG BALOHEN, KEC. KEBAYAKAN, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh,
24519
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ORTEGA COFFEE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna dasar merk kuning tua, sedangkan tulisan dan logo berwarna coklat tua
: 30
: ===Biji kopi; Kopi Bubuk dalam kantong tetes; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi yang tidak
disangrai; Minuman berbahan dasar kopi espresso; biji kopi panggang; kopi; kopi bubuk; kopi giling; kopi kantongan; kopi
rempah; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman kopi;
minuman kopi dengan campuran susu; permen rasa kopi.; produk-produk kopi===

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

: JID2022072050
: 18/09/2022 20:52:29
:
: Ibnu Hajar Ulinnuha

540 Etiket

: Jl. Lemah Gempal 1 No. 57, RT. 008 RW. 002, Semarang 50246, Indonesia , Kota
Semarang, Jawa Tengah, 50246
:
:

: Merek Kata dan Lukisan
: goodpass
: Tidak Ada Terjemahan
: Unsur warna dalam label merek adalah perpaduan antara warna putih sebagai background dan warna biru untuk penamaan
merek "goodpass"
: 42
: ===Desain perangkat lunak komputer, pengembangan perangkat lunak komputer, konsultasi desain sistem komputer,
pemeliharaan perangkat lunak komputer, memperbarui perangkat lunak komputer, pemrograman perangkat lunak yang
beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing, pemantauan sistem komputer dengan akses jarak
jauh, backup data di luar situs, penyewaan perangkat lunak dan program komputer, penyewaan perangkat keras komputer,
menyediakan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh secara online, penyewaan perangkat lunak yang
beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing, yang berkaitan dengan 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.; Hosting perangkat lunak
berbentuk layanan (SaaS); Jasa desain, pengembangan, peminjaman dan penyewaan komputer dan peranti lunak komputer
untuk layanan perbankan dan keuangan; Jasa penyimpanan data yang terkomputerisasi; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk
layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Layanan
informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer, konsultasi keamanan
komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem komputer, layanan integrasi
sistem komputer, konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi data atau dokumen dari fisik
ke media elektronik, konversi data program dan data data komputer [bukan konversi fisik], enkripsi data dan layanan decoding,
desain dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam, desain dan pengembangan perangkat lunak komputer
untuk komputer, diagnosis kesalahan pada program komputer, hosting situs komputer [situs web], hosting perangkat lunak
berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan
pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi informasi, memberikan informasi tentang
teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin pencari untuk internet, menyediakan
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penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk komunikasi dengan komputer
melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh
untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], konsultasi teknologi,
konsultasi teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak komputer [dukungan teknis], memperbarui perangkat
lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan resiko komputer, konsultasi desain situs web,
desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data
keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui
internet; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer,
konsultasi keamanan komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem
komputer, layanan integrasi sistem komputer, konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi
data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data data komputer [bukan konversi fisik],
enkripsi data dan layanan decoding, desain dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam, desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputer, diagnosis kesalahan pada program komputer, hosting situs
komputer [situs web], hosting perangkat lunak berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang
berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi
informasi, memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin
pencari untuk internet, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk
komunikasi dengan komputer melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai
layanan [SaaS], konsultasi teknologo, konsultasi teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak computer
[dukungan teknis], memperbarui perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan computer dan pencegahan
resiko komputer, konsultasi desain situs web, desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk menganalisis data keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu
kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet.; Layanan teknologi informasi (TI); 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; Platform sebagai Layanan (PaaS); 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 penyediaan perangkat lunak untuk digunakan dalam membangun,
mengembangkan, mengeksekusi, dan menjalankan perangkat lunak dan aplikasi lain di blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi); konsultasi yang berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer
berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence); layanan pemantauan keamanan elektronik dalam sifat pemantauan sistem
komputer untuk tujuan keamanan data; layanan pengembangan database; layanan teknologi informasi; menyediakan paas
(platform sebagai layanan); menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk
menangkap, mengelola, dan menyimpan rekening koran bank, rekening tabungan, rekening investasi, pinjaman, dan informasi
kartu kredit dan kartu debit; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online; menyediakan platform
online yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat,
membuat anotasi, dan berbagi data, informasi, dan konten multimedia; pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk
mendeteksi penipuan melalui internet; penelitian, desain, dan pengembangan sistem keamanan data elektronik untuk
mengecek sejarah terdahulu dari sejarah masa lalu dan latar belakang orang; penelitian, desain, dan pengembangan sistem
perangkat lunak komputer daring untuk mengecek sejarah terdahulu dari sejarah masa lalu dan latar belakang orang; platform
sebagai layanan [PaaS]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072051
: 18/09/2022 20:56:44
:
: Sausan Ali Hadrami

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. S. SUPRIADI IX/ 195, Kota Malang, Jawa Timur, 65147
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Green Max Plus
: green max plus artinya lebih hijau yang maksimal

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam,putih,merah.
: 1
: ===pupuk untuk penggunaan pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072053
: 18/09/2022 21:14:11
:
: DWI CAHYO RACHMONO

Alamat Pemohon

: JL.Kemuning 2, Rt/Rw.005/005, , Kota Tangerang Selatan, Banten, 15417

540 Etiket

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KEMUNING 57 RAJAWALI
: SUATU PENAMAAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 29
: ===Bakso daging sapi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072054
: 18/09/2022 21:19:07
:
: RISKA AYU DEWI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: UJUNGRUSI, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, HITAM , HIJAU
: 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.; Barang kosmetik untuk mandi; Busa (kosmetik)
[Mousse]; 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; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik;
Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; 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;
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 untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik);
Krim wajah untuk digunakan sebagai 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); Maker wajah (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;
Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan
sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik);
Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit;
Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); 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 kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus
riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; 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 tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; 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); Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat
(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan
kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi 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 wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik];
cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emolien kulit untuk

540 Etiket
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keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk
penggunaan kosmetik; 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 pelembab [kosmetik]; gel
pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah
[kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi
dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; highlighter (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 dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up;
kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan
perawatan pribadi; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir
surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk digunakan pada kulit;
kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk wajah dan
tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang
dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik
yang mengandung vitamin; 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 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 malam [kosmetik]; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya
untuk penggunaan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh [kosmetik]; krim tubuh kosmetik;
krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah
[kosmetik]; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan 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 kosmetik untuk mengurangi munculnya bintikbintik 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
pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan
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; 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 lembar untuk penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik;
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak esensial
untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak
mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat 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; minyak-minyak sari kosmetika; 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; paket masker pengencangan
pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk
menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik;
pelembab wajah kosmetik; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik;
pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik;
pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; 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; petroleum jelly
untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan
kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik];
preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; 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 wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan
kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; 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 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 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

Halaman 519 dari 696

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 pengencangan payudara kosmetik;
sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (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 tubuh
dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; 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; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kulit
(kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik);
susu almond untuk keperluan kosmetik; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari 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
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah 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
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner wajah 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

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022072055
: 18/09/2022 21:39:46
:
: BAMBANG WINARYANTO

540 Etiket

: VILA LEGIAN BLOK G.5/15 PURI GADING RT/RW 002/014 KEL. JATIMELATI,
KEC. PONDOK MELATI, Kota Bekasi, Jawa Barat
: Debby Debora Octavia S.H
: Debby Debora Octavia, S.H. Jl. Perintis 2 No. 106 RT.003 RW.024 Kel. Kaliabang
Tengah, Kec. Bekasi Utara-Kota Bekasi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOPI TONDO + LUKISAN
: Nama Kopi Tondo diambil dari nama kakek Tondo Monokromo, merupakan bentuk penghormatan dan
kecintaan pemilik kedai kepada pada sang kakek. Tondo dalam bahasa Jawa juga berarti “tanda”.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau; coklat keemasan; kuning
: 43
: ===Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Kantin;
Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database
komputer atau dari internet; Restoran; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Teknik menyeduh dengan
menuangkan air panas ke alas kopi yang sudah digiling; jasa penyediaan kopi untuk kantor; katering untuk penyediaan
makanan dan minuman; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan cafe keliling untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan makanan dan minuman dibawa
pulang; layanan rumah kopi; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; penyediaan informasi dalam bidang
hidangan makan di restoran melalui Internet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072101
: 19/09/2022 09:59:30
:
: MUHAMMAD FATHUR HUDA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SUKOLILO 4/2 RT 003/002 , Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: REVINN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, MERAH
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Gel jerawat (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Kosmetik highlighter;
Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk spa; Krim flek (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim
wajah (kosmetik); Lip tint (pewarna bibir); Lipstik cair; Losion dan serum; Masker wajah (kosmetik); Minyak essensial;
Pembersih make-up; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna untuk rambut, sampo; Produk kosmetik; Sampo rambut 3-in-1;
Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan perawatan
kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik);
Vitamin C serum; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; body lotion untuk keperluan kosmetik;

540 Etiket
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concealer [kosmetik]; deodoran tubuh [wewangian]; eau de toilette; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; foundation
cair; garam mandi kosmetik; gel kosmetik; gel wajah [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; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner;
kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk
kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [makeup]; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh
dan tangan; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim dan lotion kosmetik; krim exfoliant untuk
keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; 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 kulit untuk
keperluan kosmetik; krim malam [kosmetik]; krim siang; krim tangan kosmetik; krim tubuh kosmetik; lipstik; losion kosmetik;
lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; maskara; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial aromatik; minyak wangi; parfum cair; patch jerawat
kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik;
pemerah pipi; pengkilap bibir; pensil kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna kosmetik; pewarna-pewarna
rambut; primer make-up; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan
perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); riasan mata; sabun
batangan untuk mandi; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun mandi cair; sampo dan
kondisioner; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk tata rias
artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik wajah; sediaan kulit wajah untuk
keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan,
perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan
sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis
khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; serum perawatan rambut; serum rambut; toner
wajah kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022072102
: 19/09/2022 10:01:40
:
: Wiwik Triatmini

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dsn. Ngabean Wetan Nomor 59 C RT.002/RW.037, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman,
D.I. Yogyakarta, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BUBUR BAKAR 221
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Orange, Putih
: 43
: ===Katering makanan dan minuman; Penyediaan katering; Restoran; Warung makan; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072103
: 19/09/2022 10:03:08
:
: Ayuk Dewi Khalimah

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rejosari Baru RT.005 RW.006 Desa Sidogemah Kecamatan. Sayung , Kabupaten
Demak, Jawa Tengah, 59563
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ayuk Skincare Kecantikan dan Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Emas, Coklat dan Krim
: 3
:
===Sampo rambut 3-in-1; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; deodoran tubuh
[wewangian]; gel kecantikan; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim kecantikan; krim malam; krim pelembab, lotion
dan gel; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; lipstik; lotion
kecantikan; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up untuk wajah dan tubuh; sabun cair
untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan

740
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make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; serum kecantikan; susu kecantikan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072104
: 19/09/2022 10:03:08
:
: SURIADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kav. DPRD DKI Blk. M-12, RT.011 RW.007, Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur ,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13740
: Drs. Ilyas Kartakusumah
: Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27 Cibubur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BEMO SOLO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU; HITAM
: 30
: ===Beras; beras ketan; beras merah; ketan hitam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072105
: 19/09/2022 10:05:23
:
: RAFIT AMELINDO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jorong Padang aro, nagari Lubuk gadang, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera
Barat, 27778
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RUMAH MAGOT SOLOK SELATAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, HIJAU, HITAM
: 1
: ===Protein untuk digunakan dalam pembuatan pakan ternak dan pakan untuk budidaya air; Pupuk Kompos===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 32 PEKIN STREET #05-01, Singapore City, Republic of Singapore (048762)
: Muchamad Arif Rochman, S.S., S.H.
: Komp. The Address@Cibubur, Cluster Platinum, Blok BB. No 35, Leuwinanggung,
Tapos, Depok

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: matr1x
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih; Biru
: 9
: ===Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh
melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; Program permainan komputer; Program permainan komputer yang
dapat diunduh melalui internet; perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh
dari jaringan komputer global; perangkat lunak permainan komputer, direkam; perangkat lunak permainan virtual reality;
program permainan komputer yang dapat diunduh.; program permainan video===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022072106
: 19/09/2022 10:06:06
:
: Xanadoo Tech PTE. LTD.

: DID2022072107
: 19/09/2022 10:07:43
:
: WITA WITARSA WIJAYA

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Taman Flamboyan No. 41 Rt. 007/008, Kel. Babakan, Kec. Babakan Ciparay,
Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Siti Hanah S.E.,
: S. Hanah, S.E. & Yulius Cung, S.H.,M.H. Jalan Biak No 7C

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TUBIE & LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 24
: ===selimut; selimut tempat tidur; selimut tidur; sprei===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072108
: 19/09/2022 10:08:36
:
: MICHAEL PUTERA TANDERA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kebon Sirih Satelit Blok B-03 Rt. 002 Rw. 001, Kota Palembang, Sumatera Selatan
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Sapi; Lemak kelapa; Minuman yogurt; Minyak goreng (semprot) berbahan dasar sayuran; Minyakminyak yang dapat dimakan dan diminum; Sarden dan makarel; Tahu; abon ikan; air kaldu; buah-buahan dan sayur-sayuran
yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; kaldu; kaldu
(stock) daging; kaldu ayam; kaldu beku; kaldu jamur; kaldu sup; keripik; makanan berbahan dasar tahu; margarin; mentega;
minyak dan lemak untuk makanan, termasuk minyak sawit; minyak goreng; minyak sawit untuk makanan; minyak sayur
dicampur; minyak sayur untuk makanan; minyak sayur yang bisa dimakan; pengganti produk susu yang berbahan dasar
tumbuhan dan kacang-kacangan, termasuk susu beras, kedelai, santan, susu almond, dan susu kedelai beraroma; produk
susu; santan; sari kelapa (santan); sediaan pulses (kacang-kacangan); tempe===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022072109
: 19/09/2022 10:10:57
:
: Muhammad Triangga Suhardja Putra, Margaretta Violanitta

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Sawi Raya No. 73 RT/RW:003/008, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas,
Kota Tangerang, Banten 15138, Kota Tangerang, Banten, 15138
: 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
: Shirata
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih
: 25
: ===Sandal Gunung; sandal; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal pakai; sandal pantai; sandal selop; sepatu; sepatu
atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu formal; sepatu gunung; sepatu kulit; sepatu olahraga; sepatu sandal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072110
: 19/09/2022 10:12:02
:
: Ghea Satya Pamuda

540 Etiket

: Jl. Cikajang Town House No. 107 RT. 002/RW. 015, Kelurahan Sukamiskin,
Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293, Kota Bandung, Jawa
Barat, 40293

Halaman 523 dari 696

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
: Sebats Fruity Series
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 34
: ===Cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak esensial, yang digunakan untuk
mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa
dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari
propilen glikol; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022072111
: 19/09/2022 10:12:09
:
: Ghea Satya Pamuda

540 Etiket

: Jl. Cikajang Town House No. 107 RT. 002/RW. 015, Kelurahan Sukamiskin,
Kecamatan
Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293, Kota Bandung, Jawa Barat, 40293
: 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
: WONDERWORLD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Muda, Putih
: 34
: ===Cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak esensial, yang digunakan untuk
mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa
dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari
propilen glikol; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072112
: 19/09/2022 10:15:43
:
: WITA WITARSA WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Taman Flamboyan No. 41 Rt. 007/008, Kel. Babakan, Kec. Babakan Ciparay,
Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Siti Hanah S.E.,
: S. Hanah, S.E. & Yulius Cung, S.H.,M.H. Jalan Biak No 7C

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TUBIE & LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 25
: ===Baju wanita; baju bayi; baju untuk orang dewasa; kaos kaki; sepatu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022072113
: 19/09/2022 10:17:12
:
: PT ANADANA GLOBAL MULTIFINANCE

540 Etiket

540 Etiket

: Gading River View Rukan City OME Blok H-56 Kelapa Gading Square, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Halaman 524 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Thelly Rope S.H., M.H.
: Law Office Lesse Indonesia Patent, Jl. Hadiah Utama V, Kavling Polri Blok B
VII/705A No. 34, RT. 004/ RW. 011 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol
Petamburan, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KASBON KANTOR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 42
: ===Desain sistem informasi yang berkaitan dengan keuangan; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang
menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Perangkat lunak sebagai layanan
(SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk menyelesaikan transaksi keuangan untuk menyediakan otentikasi pihakpihak dalam transaksi keuangan untuk memelihara buku besar untuk transaksi keuangan; Perangkat lunak sebagai layanan
(SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk menerapkan dan mencatat transaksi keuangan untuk membuat akun dan
memelihara serta mengelola informasi tentang transaksi keuangan pada buku besar publik yang tersebar dan jaringan
pembayaran peer to peer; 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; menyediakan perangkat
lunak platform keuangan elektronik; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses informasi keuangan
dan data pasar dan tren; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam perdagangan, kliring, pengiriman, penerimaan,
penyimpanan, konfirmasi, dan manajemen risiko perdagangan keuangan untuk transaksi pasar pertukaran di bidang 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; penyimpanan elektronik informasi bisnis dan keuangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Dewi Sri No. 7 A Kuta, Kabupaten Badung, Bali, 80361
: Ahmad Al Fauzi S.H
: AFS LAW Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: STUDER surfboards
: Suatu penamaan merek

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih
: 28
: ===Sarung papan selancar; bantalan traksi untuk papan selancar; kalung papan selancar; papan selancar; papan selancar
tidak bermotor; sirip untuk papan selancar; tali sandang keamanan untuk papan selancar; tali untuk papan selancar; tas yang
dirancang khusus untuk papan selancar; tutup pelindung untuk papan selancar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072114
: 19/09/2022 10:18:19
:
: PT. NAGANA INDONESIA

: DID2022072115
: 19/09/2022 10:18:31
:
: Harry Yudha, SE

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Ampera No. 1-PP Kel. Glugur Darat I, Medan Timur, Medan, Indonesia, Kota
Medan, Sumatera Utara, 20238
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EXECUTIVE decor blinds
: Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 6
:
===Alat pengunci dari logam untuk wadah-wadah; Batang lempengan dari logam biasa; Grendel pengunci; Kasa serangga
dari logam; Kerai dari logam; Kerai gulung dari baja; Kunci dari logam; Lembaran dan pelat logam; Lis dari logam; Penopang
dari logam; Pintu Stainless; Pintu aluminium; Tali pengancing dari logam untuk jendela; aluminium dan campurannya; awning
[struktur bangunan] logam; barang-barang dari besi; batang logam untuk digunakan dalam pembuatan; batang logam untuk

740

Halaman 525 dari 696

mematri dan pengelasan; cincin logam *; dudukan/ penyangga dari logam untuk perabotan; engsel; kasa nyamuk dari
aluminium; kusen jendela dari logam; kusen logam; kusen pintu logam; lembaran logam; pintu lipat logam; pintu logam *; plat
pintu dari logam; plat stainles anti karat; plat stainless; plat strip aluminium; sekrup logam; semua tujuan tali logam; tali logam;
tangga almunium===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072116
: 19/09/2022 10:19:12
:
: RIOPALDI OKTA YUDHA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. JUNAIDI NO. 126 , Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold, Kuning dan Silver.
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Gel, minyak, krim,
losion, dan semprotan pembersih; Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik);
Highlighter wajah kosmetik; Kosmetik highlighter; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk spa; Krim dan
minyak untuk berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim wajah (kosmetik); Lip tint (pewarna bibir);
Lipstik cair; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Pasta gigi dan obat kumur;
Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk
rambut, sampo; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik
untuk kuku; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik;
Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya
kosmetik; Sediaan tata rias wajah; Serum kecantikan (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan
kosmetik; Sipat (Kosmetik); Vitamin C serum; baby oil [perlengkapan mandi]; body butter untuk keperluan kosmetik; body
lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan
dan tubuh; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek
dan noda; concealer wajah; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk
penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; gel, semprotan, mousses dan
balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; 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 mata; kit tata rias yang terdiri dari
perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kondisioner pembersih untuk digunakan
dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik alis; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik
fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik untuk pemakaian di rambut;
kosmetik yang mengandung vitamin; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim
kecantikan balm; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim malam; krim malam [kosmetik]; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
matahari untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik;
krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim siang; krim tangan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim untuk mengelupas kulit mati; krim wajah; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; lipstik; losion untuk tubuh; lotion bayi
[perlengkapan mandi]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik;
make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up tubuh; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial
packs); masker wajah kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak esensial aromatik; minyak kosmetik; palet
perona mata; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelindung matahari (kosmetik); pembersih tata rias wajah, pembersih
kosmetik; pengkilap bibir; pensil kosmetik; perona mata; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; sabun batangan; sabun kosmetik; sabun krim tubuh; sabun mandi cair; sediaan kosmetik; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan
kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan
kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut
untuk penggunaan kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; semprotan
tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; serum perawatan rambut; shampo rambut; tabir surya untuk
keperluan kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan
kosmetik; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072117
: 19/09/2022 10:19:41
:
: DEWI RATNA WULAN

540 Etiket

540 Etiket

: JL KEBANTENAN III NO 13 RT 002 RW 05, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14130

Halaman 526 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DRW KITCHEN By:Dewi Ratna Wulan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau,ungu,kuning,biru,merah
: 29
: ===Bandeng presto (bandeng duri lunak)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072118
: 19/09/2022 10:20:05
:
: Eka Parlina

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Tanah Kusir 2 RT 02/ 11 Kel Kebayoran Lama Selatan Kec Kebayoran Lama
Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12240
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DABUE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: JINGGA, HITAM DAN PUTIH
: 29
: ===Balado Kentang-Teri; Kentang Balado Petai; Rebon (Udang Kecil); Semur Jengkol; Singkong goreng; bawang goreng;
keripik singkong; rendang; sayuran kaleng atau botol; singkong olahan; stik keju===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D122022072119
: 19/09/2022 10:20:12
:
: NADYA MUNTAZA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Citrawati RT 007, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, 72275
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: IT'S YOU BEAUTY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 3
: ===Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022072120
: 19/09/2022 10:20:53
:
: Budi Suhandi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Bango 4, No 80A, RT 009/ RW 003 Pondok Labu, Jakarta Selatan, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Umah Madu
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Emas
: 43

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 527 dari 696

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Jasa pemondokan kemah; Jasa penyediaan minuman; Kafe kopi; Penyewaan rumah mobil [akomodasi sementara]; jasa
reservasi untuk penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; penyediaan
menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur
melalui situs web; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang
berlibur melalui situs web; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan
barang pecah belah untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; reservasi kamar hotel dan
penginapan sementara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022072121
: 19/09/2022 10:25:53
:
: LULU FRANSISKA

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SUNTER INDAH XII BLOK KE 2/2, RT.009 RW.012, KEL. SUNTER JAYA, KEC.
TANJUNG PRIOK, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: STAR CELLULAR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 35
: ===Jasa ecer yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Layanan ritel atau grosir yang berhubungan dengan
ponsel dan aksesoris ponsel; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris
gadget atau teknologi; Toko Eceran Elektronik; Toko barang elektronik audio dan audio visual; Toko handphone dan asesoris;
Toko komputer dan aksesoris; Toko telekomunikasi; Toko-toko Grosir Elektronik; jasa penjualan aksesoris telepon selular;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; layanan ritel untuk peralatan teknologi informasi; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir yang menampilkan peralatan teknologi
informasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; toko elektronik; toko penjualan barang elektronik baik secara online ataupun secara langsung; toko retail
handphone===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D122022072122
: 19/09/2022 10:26:23
:
: SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KABUAU Jl. PELAIHARI TAKISUNG RT.004/RW.002 DESA TELAGA KECAMATAN
PELAIHARI, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, 70851
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AIRAS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Biru dan Merah
: 1
: ===pupuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: J172022072123
: 19/09/2022 10:28:22
:
: Matheus Saniang Naga Siagian

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lingkungan III RT.010 RW.005 Kel. Labuan Bajo Kec. Komodo Kab. Manggarai
Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Green Cherry
:

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 528 dari 696

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: hijau;hitam;abu-abu
: 43
: ===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; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran;
jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran
Prasmanan; layanan kafe, bistro, dan restoran===
: DID2022072124
: 19/09/2022 10:28:50
:
: AYUB AMIR ISHAK

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ketapang Besar 9, Rt.002 Rw.001 Kel.Ampel Kec.Semampir, SURABAYA, Kota
Surabaya, Jawa Timur
: Halim Wibisono S.E., M.M.
: Jalan Pembangunan I/27A Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TIGA UDENG M. ISHAK
: Huruf Arab dibaca M. ISHAK.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & putih.
: 24
: ===Handuk; Kain Batik; Kain Sari; Kain ihrom; Kain linen; Kain sarung; Kain sutra; Kain tekstil; Selampe (Sapu Tangan);
Taplak meja; Topo (Kain Lap); alas tidur sekali pakai dari tekstil; bahan kain wol; bahan tekstil; bed cover; bendera kain;
brokat; gorden; gorden yang terbuat dari kain tekstil; handuk kamar mandi dari tekstil; kain; kain blokat; kain dan barang tekstil
untuk sprei; kain drill; kain flanel; kain kafan; kain katun; kain lap untuk mandi; kain pashmina; kain penutup tempat tidur; kain
rajutan; kain rajutan dari benang katun; kain rajutan dari benang sutra; kain rajutan dari benang wol; kain sarung batik; kain
selendang; kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kain tenun; kain tenun untuk dijadikan barang pakaian; kain untuk bendera;
kain wol; kelambu; lap muka; lap selimut; saputangan tekstil; sarung bantal; sarung guling; selimut; seprei-seprei (kain); serbet
kain; spanduk kain; syal [kain]; taplak meja dari tekstil; tekstil; tirai dalam bentuk gorden yang terbuat dari bahan tekstil; tirai
tekstil atau plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022072125
: 19/09/2022 10:30:18
:
: Ichsan Hidayat

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Sutedja No 18. Kecamatan Purwokerto Barat, Desa Kedungwuluh RT 002/007,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53131
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MJO LABS
: Pada kata LABS ( yang terdapat pada tagline ) yang merupakan terjemahan dari kata Laboratorium

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Hitam
: 35
: ===Iklan melalui media elektronik; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; 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 di bidang periklanan dan pemasaran yaitu menyesuaikan upaya periklanan dan pemasaran orang lain;
Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Penyediaan informasi, termasuk on-line,
mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan
jaringan komunikasi; iklan komersial; iklan komersial perusahaan; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa
pihak lain melalui internet; jasa agen periklanan; jasa iklan dan promosi; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan,
promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan, yaitu,
penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan
untuk orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan dan pemasaran; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan;
layanan pemasaran untuk orang lain; layanan periklanan dan manajemen penjualan; penayangan iklan (ad serving), yaitu,
menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; penyebaran materi iklan secara online===

740

Halaman 529 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072126
: 19/09/2022 10:32:15
:
: PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Japati No 1 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40133
: - Rani Siesaria S.H.,
: Jalan Dago Pakar Mawar II No. 2A Graha Kusuma Resor Dago Pakar

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tamaska Pendapatan + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Soft Dark Blue : #465374ff; Merah : #EE3124
: 9
: ===program komputer, dapat diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072127
: 19/09/2022 10:33:47
:
: PT MERPATI WAHANA RAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Equity Tower lantai 35EF SCBD, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12190
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAR ALVARO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 12
: ===kendaraan darat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022072128
: 19/09/2022 10:33:48
:
: PT. Hypefast Karya Nusantara

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Halimun Raya No.39, RT.8/RW.2, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: etalashe
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Krem
: 35
: ===Agen penjualan; DEPARTMENT STORE; 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 yang berkaitan dengan
penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan
aksesoris mode lainnya; Jasa toko pakaian eceran; Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian; Layanan ritel
department store; Program insentif kartu loyalitas untuk mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan
aksesoris fesyen dan sejenisnya; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko pakaian ritel; Toko parfum; Toko yang menjual
kosmetik; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; toko; toko online; toko
ritel online dalam bidang pakaian===

740

Halaman 530 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072129
: 19/09/2022 10:35:32
:
: Soesanto Prayogo

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Mega Galaxy, Kertajaya Indah Timur 14C/11, Kota Surabaya, Jawa Timur,
60285
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALAIN ONE De France
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, hitam, ungu
: 3
: ===Bibit parfum; minyak wangi; wewangian; wewangian alami; wewangian dan wewangian; wewangian, wewangian dan
dupa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072130
: 19/09/2022 10:36:03
:
: PT BALI GRIYA PESONA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bypass Ngurah Rai No. 402 Denpasar Sanur, Kota Denpasar, Bali, 80228
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HUSH HUSH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM;EMAS
: 9, 41
: ===Alat pemutar karaoke; dekoder grafik untuk sistem audio karaoke; mesin karaoke; peralatan karaoke; program komputer
untuk karaoke dengan fungsi penilaian yang dapat diunduh melalui terminal komputer elektronik===
===layanan diskotik; layanan karaoke; menyediakan fasilitas karaoke; menyediakan layanan karaoke; menyediakan peralatan
karaoke; penyewaan mesin karaoke; pertunjukan teater dan musikal disediakan di diskotik dan klub malam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022072131
: 19/09/2022 10:38:17
:
: HASAN KOSASI, SH

540 Etiket

540 Etiket

: JL. SERAM BARU NO. 2D, KEL. PANDAU HILIR, KEC. MEDAN PERJUANGAN,
Kota Medan, Sumatera Utara
: 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
: SHINJO COFFEE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

Halaman 531 dari 696

minuman)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D172022072132
: 19/09/2022 10:38:21
:
: Heriani Say

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RT.003 RW. 002 Desa Tablolong Kec. Kupang Barat Kab. Kupang, Kabupaten
Kupang, Nusa Tenggara Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TRESHA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU;HITAM
: 29
: ===makanan ringan berbahan dasar laver (rumput laut yang dapat dimakan); rumput laut yang dapat dimakan, diolah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 222 Milliken Blvd, Suite 7, Fall River, Massachusetts , 02721
: Gideon Ardin Todotua Manulang S.H.,
: EightyEight@Kasablanka Office, Tower A, Lt. 12 Unit 12 A & H, Jl. Casablanca Raya
Kav. 88.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ExactaStack
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 7
: ===ban berjalan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 32 PEKIN STREET #05-01, Singapore City, Republic of Singapore (048762)
: Muchamad Arif Rochman, S.S., S.H.
: Komp. The Address@Cibubur, Cluster Platinum, Blok BB. No 35, Leuwinanggung,
Tapos, Depok

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: matr1x
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih; Biru
: 41
: ===Menyediakan permainan komputer online; Menyediakan permainan online di jaringan komputer; layanan game disediakan
secara online dari jaringan komputer; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet; layanan permainan
realitas virtual disediakan secara online dari jaringan komputer; penyewaan game komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072133
: 19/09/2022 10:39:23
:
: Ashworth Bros., Inc

: JID2022072134
: 19/09/2022 10:41:02
:
: Xanadoo Tech PTE. LTD.

: DID2022072135
: 19/09/2022 10:41:39
:
: PT ANADANA GLOBAL MULTIFINANCE

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Gading River View Rukan City OME Blok H-56 Kelapa Gading Square, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Halaman 532 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Thelly Rope S.H., M.H.
: Law Office Lesse Indonesia Patent, Jl. Hadiah Utama V, Kavling Polri Blok B
VII/705A No. 34, RT. 004/ RW. 011 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol
Petamburan, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KASBON SIAGA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 9
: ===Konverter mata uang genggam elektronik multibahasa; Konverter mata uang ukuran saku elektronik multibahasa;
Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan layanan pinjaman; Perangkat lunak komputer,
yaitu, platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Platform berbasis website dan aplikasi
yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; Program komputer untuk manajemen keuangan;
aplikasi seluler untuk melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan; aplikasi komputer untuk mengotorisasi pembayaran
elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat
digunakan untuk memfasilitasi pembelian/ pembayaran; 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; konverter mata uang elektronik; mesin elektronik untuk merekam operasi
keuangan; mesin hitung dan penyortiran uang; mesin penghitung mata uang; mesin penyortir mata uang; perangkat keras dan
lunak komputer untuk mata uang digital; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang virtual; program komputer
untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; program komputer untuk perdagangan mata uang elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022072136
: 19/09/2022 10:42:38
:
: LULU FRANSISKA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SUNTER INDAH XII BLOK KE 2/2, RT.009 RW.012, KEL. SUNTER JAYA, KEC.
TANJUNG PRIOK, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: APOTEK CEMERLANG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 44
: ===Apotek; konsultasi medis, obat-obatan dan farmasi; layanan apotek apotek; pengeluaran obat-obatan; persiapan resep di
apotek; persiapan resep oleh apoteker===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072137
: 19/09/2022 10:44:37
:
: PT. ORRO HOME INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Pantai Indah Barat,Komplek Toho Pantai Indah Kapuk Blik J No.6, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VAPOPEYE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 34
: ===Katrid isi ulang untuk rokok elektrik; Kotak rokok elektrik; Rokok elektrik; perencah, selain dari minyak esensial, untuk
digunakan dalam rokok elektrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2022072275
: 19/09/2022 14:47:55
:

540 Etiket

Halaman 533 dari 696

730

Nama Pemohon

: Chua Sui Hian alias Aman

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Berdikari I/5 RT 06/01, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Lukisan Ikan Mas
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 16
: ===Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; Kantong plastik untuk
membungkus bahan makanan; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; kantong [amplop,
kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau
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 membuang makanan tengik; kantong plastik untuk mengamankan barang-barang
berharga; kantong plastik untuk pembuangan limbah hewan peliharaan; kantong plastik untuk pembungkus; kantong plastik
untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong plastik untuk produk makanan; kantong
sampah dari plastik untuk popok sekali pakai; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga;
kantong sampah plastik untuk membuang sampah/limbah hewan peliharaan; kantong sandwich plastik; kemasan kantong
semen dari plastik; kit pembuangan kantong plastik untuk pembuangan rumput dan daun===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022072276
: 19/09/2022 14:50:21
:
: Ares Management LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2000 Avenue of the Stars, 12th Floor, Los Angeles, California 90067, USA
: 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
: ARES
: ARES = bagian dari nama pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 36, 37
: ===Jasa perbankan; Konsultasi penanaman modal; Layanan moneter; Layanan penjaminan; Penasihat investasi; administrasi
keuangan rencana asuransi; analisa keuangan; evaluasi keuangan; investasi; investasi Real Estate; investasi keuangan di
bidang real estat; investasi modal ekuitas; jasa asuransi; jasa keuangan; jasa keuangan, yaitu, menyediakan opsi investasi
yang tersedia untuk anuitas variabel dan produk asuransi jiwa variabel; jasa konsultasi asuransi; jasa konsultasi keuangan;
jasa manajemen untuk real estate; konsultasi asuransi; konsultasi keuangan; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan
investasi real estat; konsultasi manajemen real estat; konsultasi yang berkaitan dengan investasi modal; layanan informasi,
pemberian nasihat, konsultasi dan penelitian yang berkaitan dengan keuangan dan investasi; layanan investasi dana ekuitas
swasta; layanan investasi dana real estat; layanan investasi tanah dan bangunan (real-estate); layanan kepercayaan investasi
real estat; layanan manajemen investasi; layanan manajemen kepercayaan investasi real estat; layanan pembiayaan real
estat; manajemen Investasi; manajemen aset; manajemen dana investasi; manajemen keuangan; memberikan informasi dan
saran di bidang keuangan; memberikan informasi keuangan; memberikan informasi keuangan melalui situs web; penanaman
Modal; pengelolaan dana ekuitas swasta; reksa dana; sponsor keuangan; urusan real estat===
===Konstruksi bangunan; jasa bangunan dan konstruksi; jasa perbaikan dan jasa pemasangan; konstruksi bangunan industri;
konstruksi bangunan kustom; konstruksi bangunan tempat tinggal; konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi perumahan
dan bangunan; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan konstruksi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
konstruksi bangunan; memberikan informasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan; pengembangan real estat [jasa
bangunan dan konstruksi]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022072277
: 19/09/2022 14:52:39
:
: PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Japati No 1 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40133
: - Rani Siesaria S.H.,
: Jalan Dago Pakar Mawar II No. 2A Graha Kusuma Resor Dago Pakar

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 534 dari 696

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tamaska Pendapatan + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Soft Dark Blue : #465374ff; Merah : #EE3124
: 36
: ===jasa transaksi keuangan online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072278
: 19/09/2022 14:54:15
:
: Theodorus Bambang Nugraha

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cluster Taman Sari Blok HM No. 21, RT 001 RW 009, Pusaka Rakyat, Tarumajaya,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17214
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat, kuning emas dan putih
: 30
: ===Kue-kue; Makanan ringan berbahan dasar tepung; donat; makanan ringan berbahan dasar gandum; pizza; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072279
: 19/09/2022 14:54:35
:
: PT. GLOBAL PERSADA REALTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Affandi 1 CT.X Karangasem RT.04 RW.02 Caturtunggal, Kabupaten Sleman,
DI Yogyakarta, 55281
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Semesta
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hanya Nama. Hitam, Putih, Kuning
: 14
: ===Barang-barang terbuat dari logam berharga, yaitu kalung, gelang, cincin, anting dan gelang kaki; Barang-barang terbuat
dari logam mulia atau dilapisi logam mulia, yaitu gelang, kalung, cincin, anting, liontin, bandul, bros, manset, pin dasi, fob
kunci, fob kunci dengan gantungan kunci, tali jam tangan, kotak dekoratif; Cincin [perhiasan]; Kalabubu (Kalung); Kalung
Tebar; Liontin untuk kalung; Liontin untuk kalung kerah; Pernak pernik dalam bentuk hiasan gelang dan cincin dari logam
mulia, semi-logam mulia atau imitasi logam mulia; Taloe Tokoe Bieng Meuih (Kalung); cincin (perhiasan); cincin [perhiasan];
cincin [perhiasan] dari logam mulia; cincin [perhiasan], bukan dari logam mulia; cincin berlapis emas; cincin berlapis perak;
cincin dari logam mulia; cincin dilapisi dengan logam mulia; cincin emas; cincin jari; cincin jari kaki; cincin kawin; cincin
keabadian; cincin menjadi perhiasan; cincin perak; cincin perhiasan; cincin pertemanan; cincin pertunangan; cincin platinum;
cincin split dari logam mulia untuk kunci; cincin tindik badan; cincin, bukan dari logam mulia; gantungan kunci [cincin terbelah
dengan perhiasan atau fob dekoratif]; gantungan kunci dan gantungan rantai [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob
dekoratif]; gantungan kunci terdiri dari cincin terpisah dengan hiasan dekoratif atau pernak-pernik; kalung [perhiasan]; kalung
batik; kalung berlapis emas; kalung berlapis perak; kalung bib; kalung choker; kalung dari logam mulia; kalung emas; kalung
manik-manik kayu; kalung perak; kalung, bukan dari logam mulia; penutup cincin perhiasan untuk melindungi dari benturan,
abrasi, dan kerusakan pada cincin dan batu cincin; penutup untuk kalung; perhiasan (termasuk perhiasan kustomisasi) dari
logam mulia dan campurannya dan disepuh, khususnya cincin, anting, manset, gelang, bros, liontin, jimat, rantai, rantai arloji,
kalung, medal, medali===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D102022072280
: 19/09/2022 14:54:44
:
: GUNTONO, DURAJAT

540 Etiket

: PERUM HILL PARK KAV.24 JL.BANDULAN BARAT, SUKUN, KOTA MALANG, Kota
Malang, Jawa Timur

Halaman 535 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, COKLAT, PUTIH, KUNING, KREM
: 30
: ===Martabak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022072281
: 19/09/2022 14:56:39
:
: Wempi Wetipo, S.H., M.H.

540 Etiket

: Jln. Irian RT.002/RW.004, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena,
Kabupaten Jayawijaya, Papua
: Tubagus Muhammad Irham S.T.,
: PT. Legal 101 International, DBS Bank Tower 28th Floor, Ciputra World One, Jl. Prof.
Dr. Satrio Kav. 3-5, Setiabudi, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PIKON CINEMA + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Krem
: 41
: ===Layanan bioskop; menyediakan fasilitas bioskop; pemutaran film di bioskop drive-in; pemutaran film di bioskop terbuka===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022072282
: 19/09/2022 14:58:48
:
: VELLY RIYANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Lombok No. 19 C, RT.001/RW.001, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90174
: 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
: BREAD & BEYOND + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, hitam, putih
: 35
: ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran;
Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman
secara online; Layanan toko ritel online; Toko kue; Toko kue online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman panas dan
dingin; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko roti online; Toko serba
ada; Toko yang menjual es krim; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan buah; belanja online; jasa distributor grosir
untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk minuman beralkohol; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman;
minimarket; perdagangan online; toko roti; toko swalayan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072282
: 19/09/2022 14:58:48
:
: Meldy Aswanda Siregar

540 Etiket

: Jl. Hibrida 13 Perumahan Baiti Jannati No.3 Kel. Sumur Dewa., Kota Bengkulu,
Bengkulu, 38211

Halaman 536 dari 696

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
: GLOW GIRLS
: Perempuan yang berbinar
: warna pink atau merah muda untuk gambar hati/ heart dan kata "GLOW", dan warna ungu/ purple untuk gambar bintang dan
kata "GIRLS"
: 3
: ===Paket masker untuk keperluan kosmetik; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak
hidup; astringen 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; 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;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; 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 wangi untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan usia untuk
keperluan 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 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; pasta wangi untuk keperluan kosmetik;
pembersih untuk kuas 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; 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; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan
pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; 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 penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; 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

: JID2022072283
: 19/09/2022 14:59:39
:
: PWA AGUS TRIANDY

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL SOEKARNO HATTA INDAH IV/14, Kota Malang, Jawa Timur, 65142
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PG PLATINUM ARENA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 41
: ===Layanan olahraga, kebudayaan dan hiburan; Penyelenggaraan pertandingan olah raga; mengatur dan melakukan
kompetisi olahraga; menyediakan fasilitas kebugaran dan olahraga; menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas
pelatihan olahraga; pemesanan fasilitas olahraga; penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyewaan fasilitas olahraga;
penyewaan lahan olahraga; penyewaan lapangan olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: JID2022072284
: 19/09/2022 15:01:01
:

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 537 dari 696

730

Nama Pemohon

: PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bintaro Raya no 10 A, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12240
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GERY & FRIENDS + lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, merah, putih, kuning, hijau, coklat, hitam
: 41
: ===Film ( hiburan); 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 produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk pendek yang masing-masing menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit
dan program internet; 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 pemutaran film; Layanan
produksi program film, televisi dan radio; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; 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; Produksi acara
televisi; Produksi film; Produksi program radio dan televisi; 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 pemutaran film di sinema; jasa produksi film; jasajasa produksi program televisi; jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat diunduh yang
mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; layanan hiburan; layanan hiburan online;
melakukan acara hiburan; melakukan kegiatan hiburan; mengatur acara hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara
hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan langsung; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan; menyediakan fasilitas
hiburan; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan layanan arcade hiburan; pemutaran film; penyediaan film (movies) melalui
internet; penyediaan film (movies) melalui terminal computer; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program
televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuaipermintaan; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyelenggaraan acara
hiburan langsung; produksi acara televisi; produksi dan distribusi acara radio dan televisi; produksi film; produksi film (movies)
animasi; produksi film animasi; produksi film di studio; produksi film gambar bergerak; produksi film televisi; produksi film, film
video dan serial televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi fitur hiburan langsung; produksi hiburan
langsung; produksi pertunjukan film dan video; produksi program radio dan televisi; produksi program televisi; produksi
program televisi kabel; produksi studi film; produksi televisi, radio dan film; program televisi yang sedang berlangsung yang
menampilkan konten hiburan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072285
: 19/09/2022 15:03:29
:
: PT FIORE ORCHIDEA INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: AXA TOWER Lantai 45, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 18, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12940
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FIORE ORCHIDEA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: UNGU
: 31
: ===Bunga potong; Hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dan bibit-bibit tanaman; Rangkaian bunga segar (buket);
bahan perbanyakan tanaman, termasuk stek, batang bermata tunas dan biji; benih untuk menanam tanaman; bibit dan bahan
tanaman; bibit tanaman; bunga alami; bunga kering; bunga, alami; bunga, kering, untuk dekorasi; karangan bunga alami;
korsase bunga alami; kuntum bunga alami; residu tanaman; tanaman; tanaman berbunga, alami; tanaman buah; tanaman dan
bunga alami; tanaman hijau alami untuk dekorasi; tanaman merambat; tanaman, bibit dan bahan tanaman===

740

Halaman 538 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022072286
: 19/09/2022 15:06:31
:
: PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Japati No 1 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40133
: - Rani Siesaria S.H.,
: Jalan Dago Pakar Mawar II No. 2A Graha Kusuma Resor Dago Pakar

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tamaska Pendapatan + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Soft Dark Blue : #465374ff; Merah : #EE3124
: 42
: ===menyediakan perangkat lunak dan aplikasi untuk manajemen hubungan pelanggan (customer relationship management
(CRM))===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022072286
: 19/09/2022 15:06:32
:
: MOHAMAD ARIF

540 Etiket

540 Etiket

: DSN. TAPEN LOR RT. 002, RW. 002, Kel/Desa Tapen, Kabupaten Jombang, Jawa
Timur, 61454
: Drs. M. Soka S.H., M.H.,
: Jalan Jemur Andayani 50 Blok D No 127-128 Lantai 1 Wonocolo Kota Surabaya
Jawa Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RECOM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Putih, Hitam
: 9
: ===Ampli mixer; Speaker aktif dan pasif; TRAFO STEP DOWN; TRAFO STEP UP; amplifier audio; amplifier daya MMIC;
amplifier stereo; autotransformers; mixer daya [peralatan audio]; peralatan stereo; transformator step-down; transformator
step-up===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022072288
: 19/09/2022 15:08:09
:
: Wempi Wetipo, S.H., M.H.

540 Etiket

: Jln. Irian RT.002/RW.004, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena,
Kabupaten Jayawijaya, Papua
: Tubagus Muhammad Irham S.T.,
: PT. Legal 101 International, DBS Bank Tower 28th Floor, Ciputra World One, Jl. Prof.
Dr. Satrio Kav. 3-5, Setiabudi, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PIKON CINEMA + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Krem
: 41
: ===Layanan bioskop; menyediakan fasilitas bioskop; pemutaran film di bioskop drive-in; pemutaran film di bioskop terbuka===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022072289
: 19/09/2022 15:14:20
:
: Ares Management LLC

Alamat Pemohon

: 2000 Avenue of the Stars, 12th Floor, Los Angeles, California 90067, USA

540 Etiket

Halaman 539 dari 696

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 dan Lukisan
: ARES Logo
: ARES = bagian dari nama pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 36, 37
: ===Jasa perbankan; Konsultasi penanaman modal; Layanan moneter; Layanan penjaminan; Penasihat investasi; administrasi
keuangan rencana asuransi; analisa keuangan; evaluasi keuangan; investasi; investasi Real Estate; investasi keuangan di
bidang real estat; investasi modal ekuitas; jasa asuransi; jasa keuangan; jasa keuangan, yaitu, menyediakan opsi investasi
yang tersedia untuk anuitas variabel dan produk asuransi jiwa variabel; jasa konsultasi asuransi; jasa konsultasi keuangan;
jasa manajemen untuk real estate; konsultasi asuransi; konsultasi keuangan; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan
investasi real estat; konsultasi manajemen real estat; konsultasi yang berkaitan dengan investasi modal; layanan informasi,
pemberian nasihat, konsultasi dan penelitian yang berkaitan dengan keuangan dan investasi; layanan investasi dana ekuitas
swasta; layanan investasi dana real estat; layanan investasi tanah dan bangunan (real-estate); layanan kepercayaan investasi
real estat; layanan manajemen investasi; layanan manajemen kepercayaan investasi real estat; layanan pembiayaan real
estat; manajemen Investasi; manajemen aset; manajemen dana investasi; manajemen keuangan; memberikan informasi dan
saran di bidang keuangan; memberikan informasi keuangan; memberikan informasi keuangan melalui situs web; penanaman
Modal; pengelolaan dana ekuitas swasta; reksa dana; sponsor keuangan; urusan real estat===
===Konstruksi bangunan; jasa bangunan dan konstruksi; jasa perbaikan dan jasa pemasangan; konstruksi bangunan industri;
konstruksi bangunan kustom; konstruksi bangunan tempat tinggal; konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi perumahan
dan bangunan; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan konstruksi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
konstruksi bangunan; memberikan informasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan; pengembangan real estat [jasa
bangunan dan konstruksi]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022072290
: 19/09/2022 15:14:57
:
: VELLY RIYANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Lombok No. 19 C, RT.001/RW.001, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90174
: 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
: BREAD & BEYOND + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, hitam, putih
: 43
: ===Jasa kedai kopi; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Kafe kopi; Kafe yang menyediakan
minuman teh; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Tempat
makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering; kafe; katering makanan dan minuman; layanan bar dan bistro; layanan
bawa pulang makanan dan minuman; layanan kafetaria; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; restoran swalayan; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072290
: 19/09/2022 15:14:58
:
: ICKSAN ARIF MUSTOFA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Metuk Kidul RT.011 RW.004, Kelurahan Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan,
Kabupaten Klaten - Jawa Tengah , Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 57424
: 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
: KOPINGGIRJALAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 30
: ===Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi seduh; Kopi yang tidak

740

Halaman 540 dari 696

disangrai; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Minuman cokelat; Roti
kopi; biji kopi panggang; ekstrak kopi; kopi bebas kafein; kopi kantongan; kopi rempah; kopi susu instan; kopi yang belum
dipanggang; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar cokelat;
minuman berbahan dasar teh; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman
teh boba; permen rasa kopi.; produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk kopi; sirup (sirup kental); teh hijau; teh
jahe; teh melati===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072291
: 19/09/2022 15:15:34
:
: PT MIRAITOWA JAYA ABADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Golf Lake, Blok Paris A-8, Ruang 1-1, Kel. Cengkareng Timur, Kec.
Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OSTARA BEAUTY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua, Kuning Emas, Putih, Hitam
: 3
: ===Busa rambut; Deodorant stick; Garis Mata (Eye liner); Krim creambath; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik;
Krim rambut; Krim untuk pijat; Minyak bayi; Pembersih kaca; Pembersih wajah; Pemerah kuku; Perona mata; Produk
penataan rambut; Sampo; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Tissue
wangi basah; batu apung; bedak bayi; bedak talek; bedak untuk wanita dan anak-anak; blau cuci; bubuk pewangi anti bau
badan; bubuk sabun; cairan pembersih kaca depan; celak mata; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur
dan untuk tujuan medis; gel rambut; hio; kapas kecantikan; kertas amplas; krim kulit; krim pelurus rambut; krim pembersih;
krim pemutih kulit wajah; krim tangan; krim wajah; kutek kuku; lipstik; losion untuk kulit; losion bayi; losion rambut; losion
untuk tubuh; maskara; masker kecantikan; minyak Kolonyo; minyak rambut; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak
wangi; minyak-minyak sari kosmetika; parfum; pasta gigi; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pemerah
pipi; pemutih cucian; penghilang cat kuku; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghitam alis; pensil alis;
pewarna rambut; pomade rambut; produk pembersih rumah tangga; sabun batangan; sabun cair; sabun cuci; sabun deterjen;
sabun krim; sabun mandi; sabun-sabun; sampo untuk bayi; sediaan pemolesan; sediaan penataan rambut; sediaan untuk
menggosok; sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan
perawatan gigi; semprotan rambut; susu pembersih wajah; tonik rambut; wangi-wangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072292
: 19/09/2022 15:17:00
:
: PT Galih Jati Sakti, Arief Suwandi Syam

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Balai Desa 777 Dersalam, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59321
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Deshelby
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, abu, merah, putih
: 34
: ===Kotak untuk rokok; Pipa rokok; Rokok elektrik; asbak untuk perokok; filter rokok; kertas linting rokok; kertas rokok; kotak
rokok; merokok tembakau; pemantik untuk perokok; rokok; rokok elektronik; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok
putih; tembakau rokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022072293
: 19/09/2022 15:17:39
:
: PT Putra Sarana Tunggal

540 Etiket

540 Etiket

: Soho Capital Lantai 32 Unit 7, Jl. Letjen S. Parman no. Kav 28, Tanjung Duren
Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

Halaman 541 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PST EXPRESS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua, Merah dan putih
: 39
: ===Informasi Logistik Transportasi melalui Jaringan Komunikasi Komputer; Jasa Ekspedisi barang / kurir; Jasa kurir; Layanan
kurir; jasa kurir [pesan atau barang dagangan]; jasa logistik yang terdiri dari pengangkutan dan pergudangan barang; jasa
logistik yang terdiri dari penyimpanan dan pengangkutan barang; jasa logistik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan
dan pengiriman barang; jasa logistik yang terdiri dari transportasi, pengemasan, dan penyimpanan barang; jasa
pengangkutan; jasa pengangkutan dan pengiriman barang melalui darat dan udara; jasa transportasi dan penyimpanan yang
berkaitan dengan logistik penyimpanan, logistik distribusi, dan pengembalian logistik; layanan pos, pengiriman dan kurir;
logistik barang, yaitu, logistik rantai pasokan dan logistik terbalik , yaitu, penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang
untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal, atau truk; logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik yang terdiri dari
penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang; logistik transportasi; pengangkutan barang [pengiriman barang];
pengepakan barang; pengiriman barang; penyediaan rantai logistik dan jasa pengembalian bahan logistik yang terdiri dari
penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal atau truk; rantai pasok
logistik dan prosedur pengembalian logistik (reverse logistics) yaitu penyimpanan serta pengangkutan dan pengiriman
dokumen / paket / bahan baku dan angkutan lainnya untuk pihak lain melalui udara atau kereta api atau kapal atau truk;
transportasi barang; transportasi barang melalui jalan darat; transportasi barang melalui udara dan laut; transportasi
pengiriman melalui udara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022072294
: 19/09/2022 15:18:20
:
: AYU DEWI WULANDARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Puspa Anggaswangi Blok O1 Nomor : 8, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,
61258
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WHULYAN + LOGO
: SUATU PENAMAAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, KUNING KEEMASAN
: 45
: ===jasa penyewaan gaun; jasa penyewaan gaun malam; penyewaan gaun pesta===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072294
: 19/09/2022 15:18:20
:
: Djoko Rusdianto

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Bulungan No. 9, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AEHA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 30
: ===Kue Choco Chip===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: JID2022072295
: 19/09/2022 15:18:59
:
: PT SENAYAN TRIKARYA SEMPANA

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 542 dari 696

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sentral Senayan I, Lantai 8 Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta
Pusat 10270, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BAR on G
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 43
: ===Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); katering yang
menyediakan makanan dan minuman; layanan penginapan wisatawan; mengatur dan menyediakan akomodasi sementara;
menyediakan akomodasi sementara; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; pelayanan ruang minum;
penyewaan akomodasi sementara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072296
: 19/09/2022 15:20:30
:
: PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bintaro Raya no 10 A, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GERY TOYS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, putih
: 28
: ===Boneka mainan; Kostum menjadi mainan anak-anak; alat mainan; boneka mainan; boneka mainan berkarakter; kendaraan
mainan; mainan *; mainan aksi; mainan bayi; mainan elektronik; mainan plastik; mainan untuk anak-anak; miniatur-miniatur
untuk digunakan pada permainan-permaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072298
: 19/09/2022 15:23:07
:
: Dede Sopiatin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tipar cakung rt008 rw005 cakung barat, cakung, jakarta timur, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13910
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Cemilan A4
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Orange
: 30
: ===Kue Akar Kelapa; Kue Kembang Goyang; Rempeyek; rengginang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072299
: 19/09/2022 15:23:26
:
: PT. BOGAMULIA NAGADI

540 Etiket

540 Etiket

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Halaman 543 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NEO hormoviton MEGA.MEN
: NEO hormoviton MEGA.MEN : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Silver, Kuning dan Hijau.
: 5
: ===Sediaan dari vitamin; Sediaan-sediaan campuran vitamin; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet
protein dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen makanan
(supplement diet); Suplemen makanan dan gizi; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis; Suplemen-suplemen
bernutrisi untuk keperluan medis; Vitamin tanpa resep; antioksidan untuk suplemen gizi; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk
digunakan sebagai suplemen makanan; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi
(berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan
kesehatan; mineral dan suplemen mineral; produk dan suplemen makanan kesehatan; sediaan farmasi untuk penggunaan
mulut; sediaan dan bahan-bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan
farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi untuk mendorong ereksi; sediaan farmasi yang mengandung asam amino; sediaan
farmasi yang mengandung kafein; sediaan nutraceutical untuk tujuan medis; sediaan peningkatan kesuburan; sediaan untuk
diagnosis dan pengobatan gangguan yang berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan seksual; sediaan vitamin campuran;
suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi keperluan medis; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi;
suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet yang terdiri dari asam amino; suplemen
diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi dalam bentuk kaplet; suplemen gizi mineral; suplemen herbal;
suplemen makanan; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet,
semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan diet;
suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang terdiri
dari mineral; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen
nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen tambahan
dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen vitalitas; suplemen vitamin dan mineral; vitamin dan suplemen
vitamin; vitamin untuk orang dewasa; 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072300
: 19/09/2022 15:24:55
:
: SITI MUSLIHAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL HIDUP BARU GG M RT 004/010, GANDARIA UTARA, KEBAYORAN BARU,
JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, 12140, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12140
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Lookits Jelly
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU TUA, HIJAU MUDA, ORANGE, PUTIH
: 30
: ===Puding (makanan penutup)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

566

: DID2022072301
: 19/09/2022 15:26:14
:
: Tucker-Rocky Corporation, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 103 Foulk Road, Suite 202 Wilmington,
Delaware 19803,
United States of America
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo PROTAPER
: Logo PROTAPER : PROTAPER : merupakan suatu penamaan.

540 Etiket

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

: DID2022072302
: 19/09/2022 15:26:44
:
: PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Japati No 1 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40133
: - Rani Siesaria S.H.,
: Jalan Dago Pakar Mawar II No. 2A Graha Kusuma Resor Dago Pakar

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tamaska Parkir + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Soft Dark Blue : #465374ff; Merah : #EE3124
: 9
: ===alat pembayaran elektronik dan terminal untuk tempat penyelesaian transaksi jual beli; program komputer, dapat
diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Kuning, Hitam dan Putih.
: 21
: ===Kain pembersih, khususnya dalam bentuk gulungan, dan juga wadah untuk mengeluarkan untuk tissue, khususnya
dispenser kain pembersih; Kain untuk membersihkan lantai; Kain untuk pembersih kacamata; Keranjang yang terbuat dari
anyaman, logam, kain untuk keperluan rumah tangga; Tatakan gelas, bukan dari kertas dan selain kain linen; dispenser serbet
untuk keperluan rumah tangga; dispenser untuk persiapan pembersihan; ember yang terbuat dari kain tenun; kain lap
penghapus debu; kain lap piring; kain lap, kain penyeka dan kulit dari chamois, semua untuk keperluan membersihka; kain
microfiber untuk membersihkan; kain pel; kain pembersih [lap]; kain pembersih untuk kamar bersih; kain pemoles; kain
penutup peralatan rumah tangga dan dapur; kain setrika; kain spons untuk dibersihkan; kain untuk membersihkan; kain untuk
membersihkan botol bayi; kain untuk membersihkan debu dan untuk membersihkan; kain untuk membersihkan kacamata; kain
untuk membersihkan konektor serat optik; kain untuk membersihkan lensa kamera; kain untuk membersihkan senjata; kain
untuk memoles sepatu; kain untuk mengeringkan; kain untuk pembersih; pelindung jari silikon yang dapat digunakan kembali
untuk menangani popok kain kotor; tas kain tipis untuk digunakan dalam memasak; tatakan gelas, bukan dari kertas atau
tekstil===

: DID2022072303
: 19/09/2022 15:28:54
:
: PT. TIGA MUARA EMAS MAKMUR

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Muara Karang Raya Blok Z-4.S No. 22-23, Penjaringan Jakarta Utara, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MAHAKAM SEDA UP
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Insektisida dan pestisida bukan
untuk penggunaan pertanian; bahan-bahan insektisida untuk pemberantasan serangga yang merugikan; biopestisida
pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; insektisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan
rumah tangga; pencucian anjing [insektisida]; pencucian hewan [insektisida]; pencucian hewan insektisida; pestisida pertanian;
pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga; sampo
hewan insektisida; sapuan ternak [insektisida]; sediaan insektisida; tag telinga insektisida untuk ternak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022072304
: 19/09/2022 15:29:34
:
: EKANANDA PUTRI NUR AFANDI

540 Etiket

: JL. LETJEN S. PARMAN II/26, KEL. PURWANTORO, KEC. BLIMBING, KOTA
MALANG, Kota Malang, Jawa Timur, 65126
:
:
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: peeling blessed
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam putih
: 18
: ===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 tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing besar, koper, dompet saku, dompet; dompet; koper besar, koper,
tas untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk
bepergian; tas; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet saku, dompet [purses], dompet kunci,
dompet kartu, tag untuk koper, tas tangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072305
: 19/09/2022 15:31:03
:
: Tucker-Rocky Corporation, Inc.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 103 Foulk Road, Suite 202 Wilmington,
Delaware 19803,
United States of America
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PROTAPER
: PROTAPER : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 21
: ===Kain pembersih, khususnya dalam bentuk gulungan, dan juga wadah untuk mengeluarkan untuk tissue, khususnya
dispenser kain pembersih; Kain untuk membersihkan lantai; Kain untuk pembersih kacamata; Keranjang yang terbuat dari
anyaman, logam, kain untuk keperluan rumah tangga; Tatakan gelas, bukan dari kertas dan selain kain linen; dispenser serbet
untuk keperluan rumah tangga; dispenser untuk persiapan pembersihan; ember yang terbuat dari kain tenun; kain lap
penghapus debu; kain lap piring; kain lap, kain penyeka dan kulit dari chamois, semua untuk keperluan membersihka; kain
microfiber untuk membersihkan; kain pel; kain pembersih [lap]; kain pembersih untuk kamar bersih; kain pemoles; kain
penutup peralatan rumah tangga dan dapur; kain setrika; kain spons untuk dibersihkan; kain untuk membersihkan; kain untuk
membersihkan botol bayi; kain untuk membersihkan debu dan untuk membersihkan; kain untuk membersihkan kacamata; kain
untuk membersihkan konektor serat optik; kain untuk membersihkan lensa kamera; kain untuk membersihkan senjata; kain
untuk memoles sepatu; kain untuk mengeringkan; kain untuk pembersih; pelindung jari silikon yang dapat digunakan kembali
untuk menangani popok kain kotor; tas kain tipis untuk digunakan dalam memasak; tatakan gelas, bukan dari kertas atau
tekstil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072306
: 19/09/2022 15:32:07
:
: PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bintaro Raya no 10 A, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GERY SURPRISE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, putih
: 30
: ===Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari

740

nasi, pasta dan atau mi; 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
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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, makanan ringan dan makanan ringan
organik berbahan dasar sereal; Meses cokelat; Permen cokelat; bar energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan
cokelat; biskuit; biskuit keju; biskuit-biskuit; camilan granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan
ringan; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; cokelat; kue untuk makanan ringan;
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 ringan
berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji probiotik; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; 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; minuman cokelat; popcorn dan
makanan ringan berbahan dasar jagung; produk cokelat; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; teh yang ditambahkan
dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; wafer===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072307
: 19/09/2022 15:32:50
:
: PT SOZIO DESCOLLONGES INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kawasan Industri Jababeka Jl. Jababeka V Blok F No. 5B, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat, 17530
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SYNAROME™ + FRAGRANCE INGREDIENTS & SPECIALTIES
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru & Putih
: 3
: ===Bibit parfum; Minyak essensial; aromatik [minyak esensial]; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial
aromatik; minyak parfum; minyak wangi; parfum; parfum cair; wewangian; wewangian dan wewangian; wewangian, minyak
esensial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022072308
: 19/09/2022 15:34:36
:
: PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Japati No 1 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40133
: - Rani Siesaria S.H.,
: Jalan Dago Pakar Mawar II No. 2A Graha Kusuma Resor Dago Pakar

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tamaska Parkir + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Soft Dark Blue : #465374ff; Merah : #EE3124
: 39
: ===Pengoperasian tempat parkir; layanan parkir kendaraan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102022072308
: 19/09/2022 15:34:36
:
: EKO YULIANTO, ST

Alamat Pemohon

: JL. Pakal Madya 45, Kota Surabaya, Jawa Timur

740

540 Etiket

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LGR LOSGAKREWEL + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH
: 25
: ===Kaos tanpa lengan; Mukena; celana; celana untuk olahraga; kaos; kaos kaki; kaos oblong; kaos sepak bola; kaos singlet;
sepatu; sepatu olahraga; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022072309
: 19/09/2022 15:37:32
:
: Linawati

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. 21 No. 97 A, Teluk Gong, Rt. 013/Rw. 008, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BONUS SHOP + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas & Hitam
: 35
: ===Jasa toko; Layanan ritel atau grosir yang berhubungan dengan ponsel dan aksesoris ponsel; agen impor-ekspor; jasa
penjualan aksesoris telepon selular; jasa penjualan perabot rumah tangga; jasa-jasa perdagangan online; layanan agen
ekspor-impor; perdagangan online; toko; toko online; toko penjualan alat-alat rumah tangga; toko-toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072310
: 19/09/2022 15:41:01
:
: CV. HERBAL INDO UTAMA (HIU) GROUP

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Surodadi, RT.04, RW.02, Kel. Gondowangi, Kec.Sawangan, Kab.Magelang ,
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, 56481
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FLIMGLO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna biru meninggalkan kesan ketenangan, kedamaian, dan kesegaran
: 3
: ===Alas bedak; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Gel alis; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab

740

kulit; Gel untuk mandi; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak
mengandung obat); Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat;
Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi,
yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat dan pernis; Shampo berbentuk
batangan; 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 kosmetik; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik;
bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah ditekan; bedak wajah longgar; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cat kuku gel; dasar
bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; emulsi tubuh untuk keperluan
kosmetik; gel cukur; gel kecantikan; gel kosmetik; 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 pijat, selain untuk keperluan medis;
gel pra-cukur; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat; gel untuk dipakai setelah
bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran (shower); gel
untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut
untuk penggunaan binatu; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda
pada wajah; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik
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perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim pelembab,
lotion dan gel; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan
susu, gel, lotion dan krim; mousses [kosmetik]; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pencuci tubuh (sabun) bayi; pengelupas sel
kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; produk sabun; 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 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 cukur; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun krim tubuh;
sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi
dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat
untuk wajah; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun
untuk keringat kaki; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sediaan kosmetik
tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan
penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk perlengkapan mandi
(toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan
sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin,
herbal, mineral, atau minyak sari; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung
wewangian; shampo rambut; shampoo kering; shampoo ketombe===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072311
: 19/09/2022 15:41:41
:
: ARVINILLA FLORESMARINDA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KAPUK RT 11/12, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 11720
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUMANG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU TUA,KUNING EMAS
: 25
: ===Hijab; Pakaian muslim; Sarung tenun; Sarung tenun tradisional; baju tenun; jilbab; pakaian tenun; pakaian untuk pria,
wanita dan anak-anak; syal yang melingkar di leher===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022072312
: 19/09/2022 15:44:08
:
: Ares Management LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2000 Avenue of the Stars, 12th Floor, Los Angeles, California 90067, USA
: 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
: ARES MANAGEMENT
: ARES MANAGEMENT = bagian dari nama pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 36, 37
: ===Jasa perbankan; Konsultasi penanaman modal; Layanan moneter; Layanan penjaminan; Penasihat investasi; administrasi

540 Etiket

540 Etiket

keuangan rencana asuransi; analisa keuangan; evaluasi keuangan; investasi; investasi Real Estate; investasi keuangan di
bidang real estat; investasi modal ekuitas; jasa asuransi; jasa keuangan; jasa keuangan, yaitu, menyediakan opsi investasi
yang tersedia untuk anuitas variabel dan produk asuransi jiwa variabel; jasa konsultasi asuransi; jasa konsultasi keuangan;
jasa manajemen untuk real estate; konsultasi asuransi; konsultasi keuangan; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan
investasi real estat; konsultasi manajemen real estat; konsultasi yang berkaitan dengan investasi modal; layanan informasi,
pemberian nasihat, konsultasi dan penelitian yang berkaitan dengan keuangan dan investasi; layanan investasi dana ekuitas
swasta; layanan investasi dana real estat; layanan investasi tanah dan bangunan (real-estate); layanan kepercayaan investasi
real estat; layanan manajemen investasi; layanan manajemen kepercayaan investasi real estat; layanan pembiayaan real
estat; manajemen Investasi; manajemen aset; manajemen dana investasi; manajemen keuangan; memberikan informasi dan
saran di bidang keuangan; memberikan informasi keuangan; memberikan informasi keuangan melalui situs web; penanaman
Modal; pengelolaan dana ekuitas swasta; reksa dana; sponsor keuangan; urusan real estat===
===Konstruksi bangunan; jasa bangunan dan konstruksi; jasa perbaikan dan jasa pemasangan; konstruksi bangunan industri;
konstruksi bangunan kustom; konstruksi bangunan tempat tinggal; konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi perumahan

Halaman 549 dari 696

dan bangunan; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan konstruksi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
konstruksi bangunan; memberikan informasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan; pengembangan real estat [jasa
bangunan dan konstruksi]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072312
: 19/09/2022 15:44:10
:
: YUDI CAHYO POERNOMO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. HALMEHERA NO.90 KEC.GADINGREJO, PASURUAN, Kota Pasuruan, Jawa
Timur, 67132
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih
: 12
: ===As roda untuk sepeda motor; Kampas rem cakram; Kickstands sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Sadel untuk
sepeda motor; Standar untuk sepeda motor; ban untuk sepeda motor; frame sepeda motor; garpu depan untuk kendaraan
roda dua; hub untuk roda sepeda motor; jari-jari roda sepeda motor; mesin sepeda motor; mudguards sepeda motor; pedal
sepeda motor; pengangkut bagasi untuk sepeda motor; penutup sadel untuk sepeda motor; rem sepeda motor; selat
pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); sepeda motor; sepeda motor listrik; setang sepeda
motor.; Kopling untuk sepeda motor; Kumpulan sprocket untuk roda sepeda motor; Pegangan Tangan Untuk Kendaraan (
hand grip); Shock untuk sepeda motor; Sliders lengan ayun untuk sepeda motor; disc brake; handle rem/kopling; lampu sein
untuk kendaraan; mesin sepeda motor; pedal sepeda motor; persneling untuk sepeda motor; rantai sepeda motor; roda gigi
sepeda motor; setang sepeda motor; spakbor; tromol sepeda motor; tutup kenalpot===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022072313
: 19/09/2022 15:44:38
:
: PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Japati No 1 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40133
: - Rani Siesaria S.H.,
: Jalan Dago Pakar Mawar II No. 2A Graha Kusuma Resor Dago Pakar

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tamaska Parkir + Logo
: Tidak Ada Terjemahan
: Soft Dark Blue : #465374ff
Merah : #EE3124
: 42
: ===menyediakan perangkat lunak dan aplikasi untuk manajemen hubungan pelanggan (customer relationship management
(CRM))===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072314
: 19/09/2022 15:45:46
:
: YIUZI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kelapa Kopyor III Blok CA-16 No. 05, RT.005/RW.009, Kel. Pakulonan Barat, Kec.
Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TIK TOK + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau, Hitam dan Putih
: 30
: ===kerupuk===

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 550 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072315
: 19/09/2022 15:46:21
:
: JUJUN TANU

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kuta Kencana Barat No. 9 (Komplek Singgasana Pradana), Kel. Cibaduyut
Wetan, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, 40238
: 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
: SEROJA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, hitam, putih
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Sapi; Bakso goreng; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Daging kaleng; Dendeng
ikan; Keripik buah-buahan; Keripik tahu; Keripik talas; Makanan ringan organik berbahan dasar sayuran; Makanan yang
terbuat dari daging dan ikan; Produk olahan daging sapi; Sayuran dalam kaleng; Siomay; Sosis; Tahu; Tahu Bakso; Yoghurt;
abon ikan; 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 yang
dikeringkan atau dibekukan yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran segar; bakso; bakso ayam; bakso ikan; bakso sapi;
bakso urat; batagor; buah dan sayuran kaleng; campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; daging asap;
daging giling; daging ham yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging kornet; daging sapi; daging sapi olahan;
daging segar; daging unggas segar; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; dendeng; dendeng ayam; kentang goreng;
kentang goreng beku; keripik kentang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik tempe; makanan beku terutama terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan berbahan dasar daging; makanan berbahan dasar buah; makanan berbahan
dasar sayuran; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau
sayuran; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran; masakan
matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; nugget ayam; nugget
ikan; nugget sapi; otak-otak; produk daging olahan; produk ikan asap; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk
makanan laut olahan; produk makanan yang terbuat dari ikan; sayur-sayuran yang diolah; sayuran, dimasak; susu dan produk
hasil olahan susu; susu kedelai; tempe===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072316
: 19/09/2022 15:47:23
:
: PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bintaro Raya no 10 A, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GERY SURPRIZE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, putih
: 30
: ===Biskuit coklat; Biskuit kering; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Makanan dan makanan ringan porsi
kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacangkacangan 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, makanan ringan
dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Meses cokelat; bar energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum
dan cokelat; biskuit; biskuit keju; biskuit-biskuit; camilan granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan
ringan; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; cokelat; kue untuk makanan ringan; kue,
biskuit, kue kering; 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 ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji probiotik; makanan ringan berbahan dasar bijibijian; 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

740

Halaman 551 dari 696

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; minuman berbahan
dasar cokelat; minuman cokelat; pasta cokelat; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; produk cokelat; sediaan
makanan ringan terbuat dari sereal; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; wafer===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022072317
: 19/09/2022 15:47:30
:
: PT GRADASI ASIH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kayu Putih Selatan III D No.51 Pulo Gadung Jakarta Timur, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13210
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Gradasi therapy bersama kami bergembira dan berkreasi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hitam, putih, hijau, kuning, merah, orange dan atau warna lainnya
: 41
: ===Jasa Pendidikan; Layanan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak dengan para profesional
yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Pendidikan; Penelitian pendidikan; Pengajian (Jasa
Pendidikan); Pesantren (Jasa Pendidikan); informasi pendidikan; jasa pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa
pendidikan sekolah dasar (SD); jasa penyediaan bantuan untuk pendidikan; konseling dan pelatihan karier [nasihat pelatihan
dan pendidikan]; konsultasi pendidikan; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan pengajaran;
layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara pendidikan;
menyediakan bahan-bahan pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; organisasi pendidikan,
hiburan, olahraga dan acara budaya; pendidikan Jasmani; pendidikan anak usia dini (PAUD); pendidikan dan pelatihan untuk
tujuan amal; pendidikan kesehatan fisik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan untuk penderita disabilitas; pengujian pendidikan;
penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan konferensi pendidikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072317
: 19/09/2022 15:49:09
:
: PT Hartono Istana Teknologi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. KHR Asnawi PO BOX 126, Kel. Bakalankrapyak, Kec. Kaliwungu, Kabupaten
Kudus, Jawa Tengah
: Fortuna Alvariza S.H.,
: FAIP Advocates & IP Counsels Jalan Cipaku 6 No 14 - Kebayoran Baru

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: audivo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 9
: ===pengeras suara nirkabel untuk di dalam rumah dan di luar rumah; speaker audio nirkabel; speaker nirkabel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072318
: 19/09/2022 15:51:08
:
: ARIE KUSSETYONO UTOMO, FAIZAL HARI UTOMO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: MENANGGAL 02/39-D, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60234
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

740

540 Etiket

Halaman 552 dari 696

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: NUSA UTAMA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU DAN MERAH
: 5
: ===Perban higienis; moleskin untuk digunakan sebagai perban medis; perban bedah; perban bedah dan medis; perban cair;
perban cair antiseptik; perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; perban mata untuk keperluan
medis; perban perekat; perban perekat untuk luka kulit; perban telinga; perban untuk luka kulit; perban untuk membalut
luka===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022072319
: 19/09/2022 15:54:01
:
: Matthew Quartus Juanda

540 Etiket

: Dharmahusada Indah Utara 8/U 35, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60115
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MQJ HEAVEN HERBS - Sayangi Dirimu, Sayangi Keluargamu + Logo
: MQJ HEAVEN HERBS - Sayangi Dirimu, Sayangi Keluargamu adalah suatu penamaan. Huruf
Tradisional Korea dalam Logo yakni 허브 dibaca heobeu yang artinya Herbal.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Coklat, Putih
: 5
: ===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 mengandung obat;
Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman untuk kesehatan; makanan/minuman suplemen
kesehatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022072320
: 19/09/2022 15:54:35
:
: Theodorus Bambang Nugraha

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cluster Taman Sari Blok HM No. 21, RT 001 RW 009, Pusaka Rakyat, Tarumajaya,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17214
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat, kuning emas dan putih
: 35
: ===toko; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072321
: 19/09/2022 15:57:49
:
: micael jhon hupkin

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jalan jend gatot subroto, Kota Binjai, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: D'MAOORI BEAUTY
: micael yang menjual produk kosmetik

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: warna hitam dan putih
: 3

740

540 Etiket

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Aftershave; Air beling; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Amplas
besi; Amplas cat duco; Amplas kayu; Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Baby soaps; Bahan
kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau
kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Balsam bayi (lilin lebah) tidak
mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur; Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata
mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Batang kondisioner; 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; Belau cucian; Bibit parfum; Bintang terima 3; Bubuk sampo; Bubuk toilet; Bulu mata buatan; Bulu mata
palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Bumbu Mayat; Bunga Rampe; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa
pembersih; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat untuk menghilangkan lemak, minyak, dan
kotoran; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar bensin; Cairan atau
zat pembersih saluran bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan
atau zat pembersih sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk
membersihkan komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk membersihkan tar jalan, getah pohon, dan
serangga membandel pada permukaan kendaraan; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan
pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan pembersih karat; Cairan pembersih
kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium; Cairan pembersih transmisi otomatis;
Cairan pembersih untuk pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas)
dan penyegar mulut tidak mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan
mesin penguap pakaian; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Coating kaca mobil; Cologne bayi; Deodorant stick;
Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen
dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk
keperluan binatu; Dispenser pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut; Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan;
Eksfoliator; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens and minyak yang mudah menguap; Esens
rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat
(kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel pelembab kulit;
Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan shower bukan untuk keperluan medis; Gel,
minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Gincu; Highlighter; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik);
Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling
wajah; Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Isi ulang untuk dispenser pengharum ruangan
listrik; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain
penyeka [perlengkapan mandi]; 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;
Kolonye; Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; 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; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area
sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung
obat; Krim dan minyak untuk berjemur; 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 mandi
untuk bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis);
Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik);
Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat
untuk digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi;
Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk
tumit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah
untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion,
susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur;
Kuku buatan; Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lak rambut; Larutan pembersih muka; 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; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lembaran, bantalan, ban, cakram dan roda
abrasif; Lilin leleh; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta;
Lipstik cair; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan
serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik);
Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan
wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat;
Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat;
Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Make up
remover gel; Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Malam pembuat sepatu; Malam tukang sepatu; Malam untuk
kulit; Malam untuk sepatu; Maskara; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab
kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk
kebersihan daerah kewanitaan; 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; Media abrasif untuk keperluan dapur
(pembersihan); Minyak bayi; Minyak essensial; 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; Mousse
(busa) untuk bercukur; Nyongyong; Obat kumur; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pasta cuci
tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu;
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Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain
untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian; Pelet (Minyak); Pelicin
pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih blok
mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih karpet; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga;
Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih mobil; Pembersih serba guna;
Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik);
Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih
ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun
yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit (poles); Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengharum
ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap serba guna (semir ban);
Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada kain; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir;
Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan;
Penyegar udara ruangan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh;
Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Perasa makanan atau minuman menjadi minyak
esensial; Perasa untuk kue [minyak esensial]; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk
memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata; Perona wajah; Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam
pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi;
Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk
pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo;
Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan
kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir;
Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut; Pundi berisi bunga,
buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; 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; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan
sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias
wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk
mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga (cucian); Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik
perawatan bibir; 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; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan mandi; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil
menggunakan tangan; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih
untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk
penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan,
pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu;
Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat
dan pernis; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry;
Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat,
yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik;
Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat;
Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah;
Sediaan peredam cucian; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan perlindungan dari sinar
matahari; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sebelum bercukur;
Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Sediaan setelah
bercukur; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah;
Sediaan toilet tidak mengandung obat; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk
mandi dan mandi; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan (tidak
mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan saluran pipa;
Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut;
Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan kerak air
untuk kebutuhan rumah tangga; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok
kendaraan; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan
antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat;
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan
pewarna bibir; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir
sepatu bot; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pembersih karpet; Semprotan
untuk keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Senyawa wewangian; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum
Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan 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; Shampo berbentuk batangan; Sipat;
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Sipat (Kosmetik); Siwak; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Standar
pelembut kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik);
Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu deodoran; Tisu diresapi
sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi
dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner (cairan penyegar
wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara yang dimampatkan dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan
penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; Wax polishing (malam pemoles); Wewangian untuk penggunaan
rumah tangga; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat
pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat untuk menurunkan kelembaban untuk penggunaan rumah
tangga; abrasive fleksibel; abrasive industri; abu vulkanik untuk dibersihkan; aditif cucian; agen pembilas pencuci piring; agen
pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk tekstil; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar
[sulingan herbal]; air parfum; air toilet biasa; air toilet yang mengandung minyak ular; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat
diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas;
amplas untuk mengasah pensil gambar; amril; anti keringat; anti keringat (pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan
mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan
kosmetik; aplikator semir sepatu yang mengandung semir sepatu; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial];
aromatik untuk keperluan rumah tangga; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik;
baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bahan
parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan pembersih untuk membersihkan
permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut; bahan untuk digunakan dalam pembersihan
ledakan; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan dan sediaan
pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi yang
diresapi; bakhoor; balm cukur; balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut;
balsam rambut; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang
digunakan untuk rambut, kult dan bibir; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan
diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan
make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan
pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; 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 dupa; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; batu apung; batu apung
buatan; batu apung untuk digunakan pada tubuh; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik
beraroma; batu pemulih kaki; batu penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles; 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 kosmetik; 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; benzine
penghilang noda; berkumur, bukan untuk tujuan medis; bilas warna untuk rambut; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura
[minyak memperbaiki rambut Jepang]; blau cuci; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik;
body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom mandi; bronzer kulit;
bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk
keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah,
tangan dan tubuh; bubuk mandi tanpa obat; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk pemoles;
bubuk pencuci rambut; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa cukur; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk
digunakan di mandi pancuran (shower); busa untuk mandi berendam dan pancuran; butiran pembersih wajah; butiran
penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan
pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa
kamera; cairan pencuci; cairan penghapus kutek; cairan penghilang noda; 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; cairan tidak
tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih injector; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat krom; cat kuku; cat
kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat sediaan pengupasan; cat tubuh untuk keperluan
kosmetik; cat wajah; cat, pernis dan pernis menghapus komposisi; celak mata; cemerlang; cocoa butter untuk keperluan
kosmetik; cologne setelah bercukur; colognes, parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang mengandung make-up;
concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds
untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk penggunaan pribadi; cream bath campuran bunga kering dengan rempahrempah; cuci buah dan sayuran; cuci masker; dandan; dandanan teater; darah teater; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik);
dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar
(Eye primer); dasar untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; degreas, selain untuk digunakan dalam proses
pembuatan; 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; detergen untuk
menghilangkan jamur; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen cucian; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring;
deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen
piring; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan
dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; deterjen
untuk tujuan pembersihan, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk
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keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; deterjen, tissue
basah; diamantine [abrasif]; dupa; eau de parfum; eau de toilette; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih
pori; ekstrak aromatik; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur;
emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah
untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; enamel kuku; esens kayu putih [minyak esensial];
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; fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; fumigasi dupa
untuk kamar wewangian; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi tanpa obat; garam
mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gas bertekanan kaleng untuk
keperluan debu dan pembersihan; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak
kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau
memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan
untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan
kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel pasta gigi; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis; gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penata rambut; gel
penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut dan
mousse rambut; gel setelah bercukur; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel
tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel
untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk
penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat;
gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; gel,
semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut
untuk penggunaan binatu; geraniol; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir cucian; glasir pati untuk
keperluan binatu; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; glitter tubuh; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; greasepaint; gulungan abrasif; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi
dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk
pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan
dengan sediaan kosmetik; heliotropin; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen peroksida
untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; 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; jel dan krem untuk
mandi shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain abrasif; kain ampelas; kain amplas; kain atau tisu diresapi dengan
pembersih kulit; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih
kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain diresapi
untuk debu; kain diresapi untuk pemolesan; kain kaca [kain abrasif]; kain make-up dari kapas; kain pembersih, debu atau
pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih; kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup,
kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan;
kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur pembersih;
kapur sirih; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; karbida logam [abrasive]; kaset untuk membubuhkan
wig; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki
yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan; kepingan baja untuk
digunakan sebagai bahan abrasif pada sandblasting; kertas abrasif; kertas ampelas; kertas amplas; kertas amplas untuk
mengasah pensil gambar; kertas polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik;
kerucut dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma; 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 terdiri dari gloss; 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 mata;
kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; komposisi
abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; komposisi pelepas pernis; kompres mata untuk
keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kain; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk
digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner rambut,
losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; korundum [abrasif]; 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 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 probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim; krim after-shave (non-obat); krim
after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim antiiritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim antipenuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim
bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk
keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
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matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara;
krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; 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; krim kuku untuk
keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit
untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim
malam [kosmetik]; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk
keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim
non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion
dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [nonobat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih
kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim
pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim
perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah
matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik;
krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; 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 tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh [kosmetik];
krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan
kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi
selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa;
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; krim wangi
untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan
balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi, bukan untuk keperluan
medis; kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku buatan dari logam mulia; kuku jari kaki palsu; kuku palsu; kulit
mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; kutek kuku; lapisan atas cat kuku;
lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; lem ikatan potongan rambut; lem untuk
menguatkan kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik; lembaran binatu untuk penghilang noda warna; lilin bahan kulit;
lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin carnauba polishing untuk penggunaan mobil; lilin kumis; lilin
lantai; lilin mobil; lilin obat menghilangkan rambut; lilin pembuat sepatu; lilin pemoles; lilin penata rambut; lilin penjahit; lilin
penjahit dan tukang sepatu; lilin pijat, selain untuk keperluan medis; lilin tanpa selip untuk lantai; lilin tukang sepatu; lilin untuk
keperluan kecantikan; lilin untuk lantai parket; linen untuk penggunaan kosmetik; 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 (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion
kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion
pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan
tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion
wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur
matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi];
lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan;
lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; 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; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion nonobat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih
kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk
wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan
penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion
rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari
untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim
perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik;
lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; 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 wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; 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; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan
rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; maskara rambut; masker kaki untuk
perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak
mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker
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kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk
penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik;
masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker
pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan
rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang
minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk
perawatan kulit; masker tubuh; 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; media ledakan untuk digunakan dalam pembersihan
permukaan; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan
bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan kapur; membersihkan pelarut, selain untuk
digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun
tanaman; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan;
memijat minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci soda, untuk membersihkan; menggiling foil;
menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; menghidrasi; mengklarifikasi tonik wajah; 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 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; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse
dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit; mousse perlindungan rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik];
mousses menjadi alat bantu penata rambut; musk alami; musk sintetis; mutiara mandi; mutiara mandi untuk keperluan
kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan
obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat untuk hewan peliharaan; obat kumur, bukan untuk
keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar
[pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; 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; palet pengkilap bibir; palet perona mata; 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; pasir abrasif; pasir
untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi
dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta
kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi; pasta styling untuk rambut; pasta untuk
mengkilapkan bahan kulit; pasta untuk tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik;
pati cucian; pati untuk keperluan binatu; pelarut pembersih, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; pelembab;
pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion
dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan;
pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab
wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelembut kain; pelembut kain untuk
penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari
(kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk
wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pelunak kutikula; pembentuk garis bibir;
pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbentuk krim;
pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih dinding ban;
pembersih jendela; pembersih jok; pembersih kamar mandi; pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih
karpet dengan pewangi; pembersih kipas angin; pembersih kulit; pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih rem;
pembersih rumah tangga; pembersih saluran alkali dalam bentuk padat; pembersih saluran enzimatik; pembersih saluran
kaustik; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk
cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel; pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan
pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik;
pembersih sepatu (sediaan); pembersih tangan; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki
sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih
vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan
dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk
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keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan
abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan rambut; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut
untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan penataan rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk
keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir;
pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong; pemutih cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena;
pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih rambut; pemutih selakangan; pena cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor
untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah rambut; pencuci muka; pencuci tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi;
pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pencuci wajah berbentuk
bubuk; pencucian cucian; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen;
pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak
mengandung obat; pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena korektor
enamel kuku; penghapus riasan; pengharum ruangan; penghilang cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang
dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang enamel kuku; penghilang kapur; penghilang lem [selain untuk keperluan
industri]; penghilang lemak; penghilang lilin lantai [sediaan gerusan]; penghilang limescale; penghilang noda; penghilang noda
hewan peliharaan; penghilang pernis; penghilang riasan mata; penghitam alis; pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau
rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil
make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk keperluan memutihkan gigi; penutup mata gel
untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyedap untuk minuman
[minyak esensial]; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar nafas, bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara
disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab;
penyemprot tubuh; peralatan mandi tanpa 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; perawatan pelurusan rambut; perawatan
rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu
mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk kelopak mata ganda; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku
palsu; 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; 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; perona mata; perona mata berupa kilauan (Eyeshadow
glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik;
persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara
disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut;
pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna janggut; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut;
pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna untuk keperluan toilet; pewarna-pewarna rambut;
pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles dan krim untuk logam; poles
gigitiruan; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades
untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci
untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat
kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku
[kosmetik]; primer make-up; 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 dan sediaan
yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat mulut dan gigi; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala;
produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat wajah; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk mandi non-medis; produk pelindung
matahari (kosmetik); produk pembersih rumah tangga; produk pembersih untuk tujuan pembersihan; produk pemutih
(kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan
kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak
mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan
untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan;
produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; produk yang tidak mengandung obat untuk penggunaan higienis mulut;
racun lebah untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari
minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki tanpa pengobatan; rias wajah; riasan mata; rum rum; rum rum
untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang;
sabun batangan; 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 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 tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sachet aroma untuk bantal mata; sachet bunga
rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen wangi; sachet wangi; safrol; sahampoo
untuk kendaraan; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; salep tanpa obat
untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo; sampo dan kondisioner;
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 rambut 3-in-1; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo
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untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan
pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub kaki; scrub krim tubuh;
scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub
pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub
wajah; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan untuk mencuci
tangan; sediaan untuk mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk
keperluan rumah tangga; sediaan aromaterapi; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan
baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan
sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat
pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan cucian dan pemutihan;
sediaan cukur; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan nonobat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan
abrasif; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan];
sediaan degreasing; sediaan degreasing dengan basis pelarut; sediaan degreasing untuk keperluan rumah tangga; sediaan
douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan dry-cleaning; sediaan eksfoliasi tanpa
obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan
furbishing; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi
non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen untuk
keperluan kosmetik; sediaan kondisioner kain; 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 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 diwajah; 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 bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk
keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis;
sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan
meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk keperluan rumah tangga; sediaan membersihkan kendaraan;
sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan menghapus pernis; sediaan menghilangkan karat; sediaan
menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk
kebersihan pribadi; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan matahari; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan
obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih badan;
sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersih
pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan
pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan
pembersihan kaca; sediaan pembersihan kaca depan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan
karpet; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan
pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat;
sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan
pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan
untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk
digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan
pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan
pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok;
sediaan pemolesan; sediaan pemolesan untuk bahan kulit; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih
gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih,
pembersih dan kompon; sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan penataan rambut; sediaan pencuci; sediaan
pencuci piring; sediaan pencucian dan pemutihan; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengasah; sediaan
pengasahan; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan
pengeritingan permanen; sediaan pengeritingan rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghapus noda; sediaan
pengharum ruangan; sediaan penghilang lemak untuk tujuan pembersihan; sediaan penghilang pernis; sediaan penghilang
rambut; sediaan penghilang warna; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan penguatan kuku; sediaan pengupasan
lantai; sediaan pengupasan lilin; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan
perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar
tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu
Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; 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 matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan
perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk
anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan
non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa
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murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan;
sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat;
sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan
kuku; sediaan perendaman cucian; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan;
sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan
untuk keperluan kosmetik; sediaan phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan
pra-perendaman; sediaan rambut santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi
peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan setelah bercukur; sediaan sun block;
sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan
tanpa obat untuk digunakan di kamar mandi; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa
obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan tata rias; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan
perawatan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut
dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan
untuk membersihkan gigi; sediaan untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan;
sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan
untuk membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat,
memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk
membuka blokir pipa limbah; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk
memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci
buah dan sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk
mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk menghapus manikur; sediaan untuk
menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk menghilangkan warna
rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan
dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen;
sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan
hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk
perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi
(toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal
rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada
bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan yang tidak mengandung obat untuk bercukur; sediaan yang tidak
mengandung obat untuk digunakan sebelum bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat untuk digunakan setelah
bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat
kulit; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah tangga; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse,
untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilapkan, menggosok
dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan
rambut; 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; sediaansediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan perawatan gigi; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar
mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk membersihkan dan mencuci; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat
untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir boot; semir dan lilin
sepatu; semir furnitur; semir gigi; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur
dan lantai; 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; senyawa buffing; senyawa
penggosok lantai; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serat untuk keperluan kosmetik; serbuk basma; serbuk gosok
untuk tujuan umum; serpih mandi; 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; shampo dan kondisioner hewan
peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan
peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; 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; silikon karbida [abrasif]; soda pemutih; soda soda; solusi gerusan; solusi pembersih lensa
kacamata; solusi pengeritingan dingin; stik untuk menyebarkan aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh;
strip abrasif; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip napas menyegarkan; strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta
gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; styling mousse; sulingan herbal; sulingan tanaman;
sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu
almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab setelah
bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan
toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu
setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah
dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya
tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat;
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
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sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak
esensial]; terpentin untuk mengalami degreasing; texturizers kulit; tips kuku; tiriskan dan cuci sediaan yang tidak menghalangi;
tiriskan sediaan pembersihan; tiriskan sediaan pemblokiran; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk
wajah tidak mengandung obat; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi
sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi
untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan
kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu
diresapi dengan sediaan berjemur; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu
diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu
diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kertas diresapi untuk membersihkan
piring; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah
direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai
diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia
pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk
digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi
dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau
losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan
kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik;
tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade; tongkat pomades untuk keperluan
kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara
bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku buatan; vanillin sintetis [wewangian]; wajah
berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; warna alis dalam bentuk
pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna menjalankan lembar cucian pencegahan; warna pipi; warna rambut;
wax rambut; 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; witch hazel [sulingan herbal]; wol baja diresapi untuk pembersihan; zat pelembut
untuk keperluan rumah tangga; zat pengering untuk mesin pencuci piring===
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penyediaan makanan dan minuman; Jasa reservasi pemesanan untuk akomodasi dan makan; 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; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan
kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; 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; Kafe kopi; Kafe-kafe; Kedai kopi; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Layanan kafe; Layanan
katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau
dari internet; Layanan perjamuan; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran yang diberikan dalam
kerangka kerja waralaba; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan fasilitas untuk
mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Menyediakan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Penyediaan fasilitas untuk
pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan pameran; Penyediaan katering; Penyediaan makanan dan
minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran dengan
layanan makan sepuasnya; Restoran yang menyediakan se'i; Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang
dapat dibawa pulang; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar);
Tempat yang menghidangkan kudapan; Warung makan; bar kopi; delicatessens [restoran]; hotel, restoran, dan layanan
katering; jasa kafe; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa konsultasi di
bidang seni kuliner; jasa memasak makanan; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan minuman dengan boba;
jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe; kafe yang menyediakan makanan dan
minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat
saji; katering makanan dan minuman; kedai roti dan kue (bakeries); layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan
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dan minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan
hotel, restoran, dan kafe; 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 restoran; layanan katering untuk
menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kopi dan bar
teh; layanan kopi dan jus bar; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan restoran, katering, bar dan ruang
koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan rumah kopi;
menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran;
pemesanan jasa katering; penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyediaan fasilitas untuk
keperluan umum untuk pertemuan, konferensi dan pameran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan
restoran; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/
restoran pesan antar; rumah makan; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman);
warung makan tradisional===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072322
: 19/09/2022 16:00:19
:
: IRWAN BUNADY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tampak Siring Barat II/12A Kel. Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11840, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bobakafe
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, Coklat Muda, Coklat Tua
: 30
: ===Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan
berbentuk serbuk; maté (minuman infused); minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman
berbahan dasar karamel; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh
dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan
bahan dasar teh; minuman teh boba; tapioca pearls (isian untuk minuman boba)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, Tokyo
: Belinda Rosalina S.H., LL.M.
: Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah),
Jakarta Selatan 12240

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BiCS+
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 9, 42
: ===Asisten digital pribadi; Baterai dan sel baterai; Drive memori flash USB (universal serial bus); Kawat-kawat dan kabel-kabel
listrik; Mesin dan instrument optik; Organizer pribadi elektronik; Pengisi daya untuk baterai; Sarung pelindung untuk kartu
memori; adapter jaringan komputer; adaptor kartu memori flash; alat dan instrumen pengukuran atau pengujian; alat pengukur
dan penguji elektrik atau magnetik; aparatus inspeksi untuk sirkuit terpadu dan cip memori semikonduktor; aparatus inspeksi
untuk substrat semikonduktor; aparatus inspeksi untuk wafer semikonduktor; apparatus inspeksi untuk cip semikonduktor;
baterai surya; chip sirkuit terpadu; distribusi daya atau perangkat dan aparatus kontrol; hub jaringan komputer; kabel universal
serial bus [USB]; kacamata [kacamata dan kacamata pelindung]; kartu memori; kartu memori IC [sirkuit terpadu]; kartu memori
flash; kartu memori keamanan digital (SD); komputer; konektor elektronik; konektor kabel; konektor listrik; kotak dan wadah
penyortiran untuk kartu memori; memori flash; memori semicondutor; mesin dan peralatan fotografi; papan sirkuit tercetak;
papan sirkuit terintegrasi; pembaca kartu memori; pemutar media portabel; pengisi daya baterai; pengisi daya untuk komputer
pribadi; pengisi daya untuk komputer tablet dan komputer wearable (wearable computers); pengisi daya untuk smartphones;
penulis kartu memori; peralatan pengisian daya untuk peralatan yang dapat diisi ulang; perangkat dan peralatan
telekomunikasi; perangkat keras komputer; perangkat memori komputer; perangkat memori semi-konduktor; perangkat
memori untuk digunakan dengan peralatan pemrosesan data; perangkat pemantauan informasi biologis (selain untuk tujuan
medis); perangkat penyimpanan data; periferal komputer; ponsel pintar; program-program komputer yang dapat diunduh;
publikasi elektronik, dapat diunduh; router jaringan komputer; sakelar jaringan komputer; semiconductor; server jaringan
komputer; sirkuit elektronik dan CD-ROM yang direkam dengan program untuk permainan genggam dengan layar kristal likuid;
sirkuit terpadu; sirkuit terpadu pengontrol memori; solid state drives (SSD); wadah pelindung untuk diska

740

: DID2022072323
: 19/09/2022 16:00:33
: 2022-053118 11/05/2022 JP
: KIOXIA Corporation

540 Etiket
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magnetik; wadah untuk solid state drive (SSD)===
===Desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan perangkat lunak komputer; Desain,
rekayasa dan pengembangan kustom perangkat semikonduktor, sirkuit terintegrasi, dan papan sirkuit; Menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; desain
sirkuit terpadu; jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan desain, rekayasa dan
pengembangan kustom perangkat semikonduktor, sirkuit terintegrasi, papan sirkuit, dan komponen listrik dan elektronik; jasa
konsultasi di bidang semikonduktor; komputasi awan; komputasi kuantum; memberikan saran teknis yang berkaitan dengan
komputer; menyediakan penggunaan sementara program perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; menyediakan
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh yang diakses melalui jaringan untuk mengelola perangkat penyimpanan jarak
jauh; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengelola perangkat memori; menyediakan program
komputer online yang tidak dapat diunduh untuk mengelola dan mengontrol perangkat penyimpanan; pemantauan sistem
komputer untuk mendeteksi akses tidak sah atau pelanggaran data; pemantauan sistem komputer untuk mendeteksi
gangguan; penelitian di bidang kecerdasan buatan; pengujian atau penelitian semikonduktor; penyewaan perangkat lunak
komputer; penyewaan ruang memori server elektronik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072324
: 19/09/2022 16:01:26
:
: PT NOANG PRIMA UTAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kampung. Babakan Bandung, RT 018 / RW 004, Desa. Jati, Kecamatan.
Cipunagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat, 41257
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Locapasta
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Jingga
: 30
: ===Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan yang dibuat terutama dari pasta; Nasi, pasta dan mie;
Pasta; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; makanan siap saji berbahan dasar mie; mi dari tepung beras; pasta bebas
gluten; pasta kering; pasta, dimasak atau tidak dimasak; penne (pasta); spaghetti===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072325
: 19/09/2022 16:03:35
:
: PT Hartono Istana Teknologi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. KHR Asnawi PO BOX 126, Kel. Bakalankrapyak, Kec. Kaliwungu, Kabupaten
Kudus, Jawa Tengah
: Fortuna Alvariza S.H.,
: FAIP Advocates & IP Counsels Jalan Cipaku 6 No 14 - Kebayoran Baru

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: audivo HIGH QUALITY SOUND
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 9
: ===pengeras suara nirkabel untuk di dalam rumah dan di luar rumah; speaker audio nirkabel; speaker nirkabel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: koelit By: RANGERS & LOGO

740

: DID2022072326
: 19/09/2022 16:06:44
:
: Hardwood Pte Ltd

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning, Emas
: 29
: ===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 goreng tepung original; 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); 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; Bistik Daging Sapi; Buah Atep; Buah beku; Buah bekukering 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; Buahbuahan, 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; Chicken Burger; Cincau; Coto Makassar; Cream Soup; Cream for beverage
[dairy products]; 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; Duo Sale (teri balado khas palu); Egg Cheese Sandwich; Ekstrak kerang; Ekstrak susu kedelai; Empal
Goreng; Empal Sapi; Emping Bengkulu; Erwe (masakan daging anjing khas manado); Es Brenebon; Fermentasi susu dan
laktosa susu; Fermentasi susu, air dadih susu dan laktosa susu dalam bentuk bubuk; Fish maw (olahan dari ikan); GETUK;
Gado-Gado; Gangan Asam Banjar (makanan olahan ikan khas kalimantan); Gangan Manok (makanan olahan ayam khas
kalimantan); Gatang Kenari; Gence Ruan (makanan olahan ikan khas kutai); Geprek Daging; Ginseng merah yang diproses
untuk digunakan sebagai sayuran; Gohu (makanan olahan ikan khas ternate); Gong-gong; Gudeg; Gudeg Nangka; 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 daging khas jambi); 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 utama yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas dan sayuran; 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 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 (makanan khas gorontalo terdiri dari
daging, telur, ikan); Irisan-irisan susu (Keju); Iwak Samu (makanan olahan terbuat dari ikan); Jagung manis, sudah diproses;
Jagung muda kalengan; Jamur geprek; Jamur kancing dalam kaleng; Jeli; Jeli ginseng merah; Jeli sayuran; Jeli, selai, kolak
(compotes); Jeruk mandarin dalam kaleng; Juhu Kujang (sayuran khas kalimantan berbahan dasar keladi); Juhu Umbut
Rotan; Jujube manis; Juku Pallu Ce'la (makanan khas makassar terbuat dari ikan); Kabuto (makanan khas ssulawesi terbuat
dari singkong); 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 bakso; 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 (sayur khas kalimantan
berbahan dasar daun singkong); Kangkung belacan; Karedok; Karee Kemang; Kasbi Komplet; Kasoami (olahan singkong
khas sulawesi); Kawok (makanan khas manado dari tikus); Kefir [minuman susu]; Keju berbentuk pasta; Keju biru; Krim keju;
Keju krim untuk makanan pencuci mulut; Keju kocok; Keju.; 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;
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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);
Kepiting santan; Keripik Kalakai; Keripik Keladi; Keripik Kentang Telur Asin; Keripik buah-buahan; Keripik ceker ayam; Keripik
daun kelor; Keripik gadung; Keripik kelapa; Keripik kentang; Keripik kulit ayam; Keripik kulit ikan; 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 buah; Kismis; Kiwi (buah),
diolah; Kohu-Kohu (urap khas maluku); 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 (olahan daging khas maluku); Lappet; Laver
(rumput laut yang dapat dimakan), diolah; Lawa (olahan ikan khas bugis); Lawar; Leci kalengan; Leher bebek; Lema; Lemak
coklat; Lemak kelapa; Lempah (olahan ikan khas bangka); Lempah Darat; Lempah Kulat; Lengkeng kalengan; Lichee kering;
Lidah sapi asap; Lotek; Lumba-lumba; Lumpia Ayam; Maca (tanaman), diolah; Mackerel (ikan) asap; Makanan (hasil) laut,
diolah; Makanan (hasil) laut, tidak hidup; 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, buahbuahan, 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 pembuka yang terutama terdiri
dari daging, ikan, unggas dan 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 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 berasal dari pengganti 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 (olahan kulit
cempedak khas kalimantan); 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 dengan bahan dasar yoghurt; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan
bahan lainnya atau tidak; Minuman susu cair; Minuman susu fermentasi; 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
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 (olahan
pisang muda khas NTT); Namgka goreng; Nangka kalengan; Naniura; Nata de coco; Natinombur; Nugget tempe; Oalahan
daging untuk isian burger; Odeng; Olahan ayam kampung; Olesan berbahan dasar bawang putih; Olesan berbahan dasar
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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 (masakan makasar berbahan ikan); 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; Patties; Pempek;
Pendap Khas Bengkulu; Penganan khas Perancis terbuat dari daging; Pengganti daging berbahan dasar buah; Pengganti
daging berbahan dasar sayuran; Pengganti sayuran atau ikan; Pepaya kalengan; Pepes Ayam; Pepes Tempe; Pepes Teri;
Perkedel Nike; Pesmol; Pindang Bandeng; Pindang patin; 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 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 unggas; 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 (olahan ikan khas kalimantan); 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;
Rendang Suwir Ikan Salai; Rica Rodo; Rolade Sapi; Rujak Cingur; Rujak Samalanga; Rujak daun Ubi; Rujak juhi dari Betawi;
Rukem (Buah-Buahan); Rumput laut bubuk sebagai bahan baku untuk membuat agar-agar; Rusip; Saksang; Salad berbahan
dasar hummus; Salad sayuran; Salad, disiapkan; Salak Condet; Salami (daging salami); Sale pisang; Salmon (ikan) asap;
Sambusa; Santan (minuman); Santan, kelapa kering dan diawetkan yang dikalengkan; Sapota kalengan (sawo manila);
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 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 (kacangkacangan); 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 polong-polongan
(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 yang mengandung 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 Ikan; Serundeng daging; Serundeng kelapa; Se’i Daging Sapi;
Sie Reuboh; Silver carps (Ikan), tidak hidup; Singkong goreng; Siomay; Siput Gong Gong; Smoked beef cheese sandwich;
Sop Lokan Laut; Sop Saudara (sop daging khas sulawesi); 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 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 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 seafood; Tahu kering dengan ikan/ayam; Tahu pedas; Tape goreng; Tape
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singkong; Tasak Telu; Tauge kalengan; Telok Ukan; Telur; Telur Ceplok Balado; Telur Pindang; Telur Skotlandia; Telur dadar
padang; Tempe Bacem Jogja; Tempe geprek; Tempoyak; Teri Krispi; Terong Mapui; Terong balado; Terrines (hidangan)
makanan (hasil) laut; Tetelan; Tinoransak; 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 (tahu goreng); acai berry, diolah; acar; acar (ikan) herring; acar Jalapenos; acar bawang; acar dill; acar ikan; acar
jahe; 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 olahan; 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; babat; 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; bangamat (masakan khas dayak dari kalong); barongko (makanan khas
makassar terbuat dari pisang); batagor; bawang bombai; bawang goreng; bawang merah olahan digunakan sebagai sayuran;
bawang merah, diawetkan; bawang merah, diolah; bawang olahan; 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; bilenthango (makanan khas gorontalo dari ikan); bisques
(sup); 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; botifarra [sosis]; boysenberry, diolah; bratwurst (saus); buah ara, diolah; buah ara,
kering; buah beku; buah beri yang diawetkan; buah botol; buah buahan kalengan; 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 kering; 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; 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; buah-buahan yang dimasak; buah-buahan yang diolah dalam kemasan; buah-buahan, dikeringkan; buahbuahan, dimasak; buah-buahan, 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 dadih (produk susu); 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 [patties]; burger berbahan dasar serangga [patties]; burger daging babi [patties]; burger
kelapa [patties]; burger kinoa [patties]; burger patties kedelai; burger patties kinoa; burger-berbahan dasar kacang adzuki
[patties]; cabai dengan daging; cabai dengan keju; cabai isi (makanan khas Meksiko); cabai rawit olahan; cabai yang
diawetkan; 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
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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; cod (ikan), tidak hidup; cold cuts (daging); collard greens (kacang-kacangan), diolah; compotes
(hidangan penutup); consommés (sup); cranberry, beku; cranberry, diolah; cranberry, keringkan; crawfish (udang), tidak hidup;
cumi goreng tepung; 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 olahan; daging babi yang dimasak; daging babi, kalengan; daging beku;
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 kaleng, ikan, sayuran, dan buah; daging kalengan; daging
kalkun (diasinkan atau diasap); daging kemasan; daging kering; daging kering instan; daging kornet; daging masak; daging
olahan; 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; 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; dairy-based drinks; 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; 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; falafel (makanan ala timur tengah
terbuat dari kacang); 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; gelatin daging; getuk pisang; getuk ubi; 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; gosari beku (sejenis tanaman paku); 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 beku yang dimasak; 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 perches, tidak hidup;
ikan plaices, tidak hidup; 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; isian berbahan dasar buah untuk hidangan penutup
(cobblers); isian buah untuk roti dan kue; isian daging untuk pie; 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; jari ikan (stik); jeli buah; jeli daging; jeli ginseng merah, bukan untuk keperluan medis;
jeli ikan; jeli siap saji; jeli untuk makanan; jeli, selai; jeli, selai, saus buah-buahan; jelly dengan rasa almond; jelly dengan rasa
kopi; jelly dengan rasa teh; 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 jeruk nipis untuk keperluan kuliner; jus lemon
untuk keperluan kuliner; jus sayuran untuk memasak; 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;
kacang dadih (dalam) batangan; 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 kalengan; 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;
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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
olahan; kacang polong, diawetkan; kacang polong, diolah; kacang polong, kaleng; kacang pucat; kacang tanah, diawetkan;
kacang tanah, diolah; kacang yang diawetkan; kacang yang dilapisi dengan wasabi; kacang, diawetkan; kacang, dikeringkan;
kacang, diolah; kacang, kaleng; 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 (stock) daging; kaldu ayam; kaldu beku; kaldu jamur; kaldu sup; kaldu sup
terbuat dari rumput laut; kaldu tiram; 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 cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dari susu domba; keju dicampur; keju feta; keju keras; keju lembut; keju
lunak (soft-ripened); keju matang; 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; 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 goreng yang dibekukan; 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 daun kenikir; keripik ikan; keripik jamur; keripik kedelai; keripik kentang; keripik kentang rendah lemak;
keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik kepiting; keripik kubis; keripik kumara (kentang manis); keripik nangka; keripik
pepaya; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik tempe; keripik ubi; keripik udang;
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; 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 berbahan dasar sayuran untuk memasak;
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 kopi;
krim makanan pencuci mulut; 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 berbahan utama susu; krimer
bukan dari susu; krimer kopi non-susu; krimer kopi tanpa kandungan susu; krimer tanpa kandungan susu; kroket ayam; kroket
ikan; kroket kentang; kroket salmon; krustasea (udang), tidak hidup; kuaci; kuah daging; kubis seledri, beku; kubis, diolah; kue
ikan; kue ikan thailand; 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 olahan; 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); lemak
babi; lemak daging sapi; lemak dari proses hydroginasi sayuran (untuk makanan); lemak hewani untuk makanan; lemak
kakao; lemak kakao 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; lemon olahan; lengkeng kering; lentil
(kacang), diolah; lentil, diawetkan; lentil, dikeringkan; lesitin untuk keperluan kuliner; lidah buaya disiapkan untuk konsumsi
manusia; limau (jeruk), diolah; lobak kering; lobster berduri, tidak hidup; lobster, tidak hidup; loganberry (buah), diolah;
luncheon daging; macadamias (kacang-kacangan), diolah; macadamias panggang; makan malam pra-paket yang terdiri
terutama dari daging; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari ikan; makan malam pra-paket yang terdiri terutama
dari makanan laut; makan malam pra-paket 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 olahan; 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 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 pencuci mulut berbahan dasar susu; 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 pengganti, yaitu pengganti daging berbahan nabati, pengganti ikan berbahan nabati, dan
pengganti daging ayam berbahan nabati; 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 terbuat dari pengganti susu; makanan penutup
terbuat dari produk susu; makanan penutup terbuat dari susu; makanan penutup terbuat dari yogurt, selain yogurt beku;
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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 almond;
makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan berbahan dasar serangga; makanan ringan berbahan dasar susu
probiotik; 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 yang terbuat dari telur; makanan ringan/ camilan yang disiapkan terutama terdiri
dari sayuran segar; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari ikan; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari
unggas; makanan siap saji terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacangkacangan yang diolah atau kacang yang diolah; makanan siap saji terutama terdiri dari tahu; makanan siap saji terutama
terdiri dari telur; makanan siap saji yang terutama terdiri dari unggas; 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 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; mango lassi; 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 kelapa;
mentega madu; mentega putih; mentega susu; minuman asam laktat; minuman asam laktosa (produk buah, bukan susu);
minuman berbahan dasar bukan dari susu; minuman berbahan dasar gandum [pengganti susu]; minuman berbahan dasar
kacang polong [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar santan; 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 utama susu;
minuman berbahan dasar yogurt; 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 pengganti susu fermentasi; 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 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; minyak bekatul padi
untuk keperluan kuliner; 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 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 masak dalam bentuk spray; 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
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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 ayam; 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; 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 makanan terutama terdiri dari daging; olahan makanan terutama terdiri dari produk daging; 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 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 berbahan dasar kentang; panna cotta
[makanan penutup berbahan dasar krim]; 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 telur
kepiting; 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; patties berbahan dasar kedelai, bit, gandum, bawang
putih dan bawang merah; patties berbahan dasar kedelai, kacang atau sayuran; patties berbahan dasar tumbuhan; patties
berbahan kedelai; patties burger daging babi; patties burger kelapa; patties burger-berbahan dasar kacang adzuki; patties
daging cincang; patties daging hamburger; patties hamburger; patties ikan; patties kalkun; patties kedelai; patties sapi; patties
sayur; patties tahu; patties vegetarian; patties yang belum dimasak; pecan (kacang-kacangan), diolah; pecan manisan; pecan
panggang; pektin untuk keperluan kuliner; pembungkus sosis, alami atau buatan; pempek adaan; pempek ikan; pempek
model; 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
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; pentol gapit; pepaya (buah), diolah;
pepaya kering; peperoni (bumbu); pepes cumi; pepes ikan; pepes tahu; pepes udang; pepperoncini, diolah; 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 sup;
persik (buah), diolah; peuyeum; pie jamur; pinang olahan; pir, diawetkan; pir, diolah; pisang crispy; pisang nugget; pisang raja
goreng; pistachio (kacang-kacangan), diolah; polong-polongan (kacang), diolah; potongan daging asap; potongan daging sapi;
potongan keju segar (fresh cheese); potongan tahu beku-kering [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 berupa burger [roti daging]; produk daging berupa patties daging burger; 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 berbahan dasar nabati dan kacang;
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 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 putih; pulses (kacang-kacangan) disiapkan untuk makanan manusia;
pulses (kacang-kacangan), diawetkan; pulses (kacang-kacangan), dikeringkan; pulses (kacang-kacangan), diolah; pulses
(kacang-kacangan), kalengan; pupa lebah olahan untuk makanan manusia; pure labu; purees (bubur) sayuran; putih telur;
putih telur cair; quark [produk susu]; quenelles; quenelles [daging]; quince (buah), diolah; radicchio (tanaman) olahan;
raspberry, beku; raspberry, diolah; rebung, beku; rebung, diawetkan; rebung, dikeringkan; rebung, diolah; rendang; rendang
jamur; rennet (enzim); rhubarb (tanaman), diolah; rollmops (ikan fillet); 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;
sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; sari buah untuk memasak; sari daging (lelehan lemak daging); sari kelapa
(santan); sashimi; sate [daging panggang yang ditusuk]; sate usus ayam; satsumas (tanaman) diolah; sauce [kacang dimasak
dengan kecap]; saus buah; saus cocol tzatziki; saus kacang; saus keju; saus minyak zaitun; 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 cepat beku; sayuran diawetkan dalam cuka; sayuran dikalengkan;
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 akar
rhizoma; 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
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hidangan sayuran; sediaan jamur enokitake; sediaan jamur jerami; sediaan jamur matsutake; sediaan jamur shiitake; sediaan
kacang-kacangan untuk makanan manusia; sediaan kaldu; 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 untuk membuat kaldu; sediaan
untuk membuat sup; sediaan-sediaan berbahan dasar kedelai; sediaan-sediaan untuk membuat susu kocok; sediaan-sediaan
untuk membuat yoghurt; 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 semi-whipped krim]; 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; 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; snack bar berbasis susu probiotik; somay; sosis; sosis asap; sosis bologna; sosis corn
dog; sosis daging; sosis daging kalkun; sosis dalam adonan; sosis darah; sosis hot dog; sosis ikan; sosis koktail; sosis sapi;
sosis solo ayam; sosis tidak dimasak; sosis vegetarian; sosis yang diawetkan; sosis yang dilapisi tepung; sotong, tidak hidup;
souffle (hidangan) kentang manis; souffle dari sayuran; souffle keju; sphingomyelin (produk susu); squash (labu) spread;
srikaya yang sudah diolah; steak daging; steak ikan; stearin (padat) dari proses hydroginasi biji kelapa sawit (untuk makanan);
stik keju; stik talas; stik zucchini; stok olahan berbahan dasar rumput laut; strained (yogurt padat) tanpa air dadih (whey);
stroberi kering; stroberi, beku; stroberi, diolah; sujuk [sosis]; sultana (buah anggur yang dikeringkan); 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 kalengan; 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 asam; susu barley mutiara China; susu bebas laktosa; susu beragi (susu diberi ragi);
susu beras; 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 rasa untuk membuat minuman; 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 kental; susu kurma; susu lanjutan untuk anak kecil; susu nabati, khususnya beras, kedelai, kelapa, almond, bijibijian, 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; 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 vitamin D; susu yang berasal dari hewan; susu yang berasal dari tumbuhan; susu yang diperkaya protein;
susu yang tidak perlu disimpan di dalam lemari pendingin; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; sweetfish
(ikan), tidak hidup; swordfish (ikan), tidak hidup; tablet susu sapi; tahini [pasta biji wijen]; tahu; tahu (dadih kacang kedelai);
tahu fermentasi; tahu goreng; tahu seafood; tajine [hidangan daging, ikan atau sayuran]; tapenade (hidangan); tauge olahan;
tauge, diolah; teh susu berbahan dasar susu; tekwan; telur asin; telur ayam; telur bebek; telur bekicot untuk dimakan; telur
beku; telur bitan; telur bubuk; telur cair; telur cair utuh (tanpa cangkang); 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 kalengan; 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 krim untuk
makanan pencuci mulut; 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 selubung
makanan; usus untuk membuat selubung sosis; usus untuk membuat sosis darah; vegetarian chili; veggie pâté; verjus; water
chestnuts , diawetkan; whey bubuk; wieners [sosis]; wortel siap saji; wortel, diawetkan; wortel, diolah; wortel, kalengan; yakinori [lembar rumput laut]; yakitori (daging ayam yang ditusuk khas Jepang); yoghurt berdasarkan pengganti susu; yoghurt rasa
buah; yoghurt tanpa kandungan susu; 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;
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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; étouffée (makanan olahan seafood ala louisiana)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072327
: 19/09/2022 16:11:03
:
: PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bintaro Raya no 10 A, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GERY MAINNYA GAK MAIN-MAIN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, putih
: 30
: ===Biskuit coklat; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya
terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; 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, makanan ringan dan
makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Meses cokelat; Minuman cokelat; Permen cokelat; bar energi dan makanan
ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; biskuit; biskuit-biskuit; camilan granola dengan campuran buah kering dan
kacang sebagai makanan ringan; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; cokelat; kue
untuk makanan ringan; kue, biskuit, kue kering; 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, bijibijian, roti dan sereal; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji probiotik; makanan ringan
berbahan dasar biji-bijian; 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;
popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; produk cokelat; roti*; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; teh
yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; wafer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072328
: 19/09/2022 16:11:29
:
: Pazzion Group Pte. Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Blk 4 Kaki Bukit Ave 1 #03-04 , 417939
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PAZZION
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 18, 25
: ===Kantong; Tas punggung; dompet; dompet jala rantai , bukan dari logam mulia; dompet kulit; dompet saku; kantong kantong yang ditempatkan pada ikat pinggang; tas belanja; tas bepergian; tas kerja; tas malam; tas olahraga; tas sekolah; tas
tangan===
===alas kaki untuk wanita; sabuk yang terbuat dari kulit; sabuk yang terbuat dari kulit imitasi; sandal; sepatu untuk wanita===

740

540 Etiket

Halaman 575 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022072329
: 19/09/2022 16:11:55
:
: IRWAN BUNADY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tampak Siring Barat II/12A Kel. Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11840, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bobakafe
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, Coklat Muda, Coklat Tua
: 43
: ===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; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran;
jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.; Kafe kopi; Kafe yang menyediakan minuman teh; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan kafe dan kafetaria===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: koelit By: RANGERS & LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning, Emas
: 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; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa
restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.;
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

740

: JID2022072331
: 19/09/2022 16:16:19
:
: Hardwood Pte Ltd

540 Etiket
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(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, 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; kafe-restoran 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;
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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 akomodasi hotel; 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 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; 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;
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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 minuman, dan akomodasi
sementara; 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 untuk para tunawisma atau yang kurang
mampu; 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 akomodasi sementara; 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 konferensi; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk pertemuan,
konferensi dan pameran; penyediaan fasilitas untuk konferensi, pameran dan konvensi; penyediaan fasilitas untuk pameran;
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
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dan restoran melalui suatu website; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk pengorganisasian
acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan 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 rumah liburan dan flat; 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 dipindah-pindahkan; 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

: DID2022072332
: 19/09/2022 16:17:17
:
: PT KARYA BIMASAKTI JAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sentral Senayan II Lantai 16, Jalan Asia Afrika No. 8, Kelurahan Gelora, Kecamatan
Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10270
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CPPrima Seafood
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye, Biru Tua, Biru Muda dan Putih (Transparan)
: 29
: ===Abon Kepiting; Abon daging; Abon ikan; Abon ikan tongkol; Bakso dan/atau lumpia udang; Buah-buahan dalam kaleng;

740

Cumi beku; Dim Sum udang; Hasil laut seperti cumi-cumi, kepiting, tiram, udang, lobster, kerang, teripang, oysters, rumput
laut, scallop; Ikan (dalam bentuk) batangan; Jamur kancing dalam kaleng; Kentang yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan
atau dimasak, jamur yang dikalengkan, dikeringkan atau dimasak, unggas, ikan dan makanan laut olahan, semuanya dalam

Halaman 580 dari 696

bentuk ekstrak, sup, jeli, olesan, diawetkan, hidangan yang dimasak, dibekukan atau didehidrasikan; Keripik kulit ikan; Keripik
rumput laut; Kroket; Makanan berbahan dasar cumi-cumi; 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 porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging, ikan, ham, unggas dan atau sayuran;
Makanan ringan cumi-cumi goreng; Manisan buah; Mentega dari bawang putih; Odeng; Produk daging kepiting; Produk
makanan laut yang dibekukan; Produk olahan daging udang; Sarden dan makarel; Sayuran dalam kaleng; Selai; Siomay;
Sosis ayam; Telur; abon tulang ikan; acar; agar-agar*; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso lobster yang dibumbui; bakso
sosis ikan; buah kaleng atau botol; buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan
dimasak; cumi kering; cumi, tidak hidup; daging beku-kering; daging ham yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan);
daging olahan; daging segar; dendeng; fillet ikan; gravlax (hidangan dari ikan salmon); hasil olahan ikan untuk makanan
manusia; 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; hoshi-nori
[lembaran rumput laut kering]; ikan beku; ikan beku yang dimasak; ikan dan kentang goreng; ikan kering; ikan, tidak hidup;
jamur shiitake, diolah; jamur yang dapat dimakan, diolah; jamur, diawetkan; kacang-kacang yang sudah dimasak; kaviar; keju;
kelapa, kering; kentang beku olahan; kentang goreng beku; keripik; kismis; kue ikan; lobster, tidak hidup; makanan beku
terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan 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 siap saji beku yang terutama terdiri dari ikan; makanan siap saji terutama terdiri dari tahu; masakan
matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; nuget; otak-otak; produk
ikan asap; produk ikan kaleng; produk ikan olahan; produk makanan yang terbuat dari ikan; produk-produk berbahan dasar
daging ikan; produk-produk berbahan dasar daging surimi; rumput laut yang dapat dimakan, diolah; sarden (ikan), kalengan;
sayuran kaleng atau botol; sediaan cumi untuk makanan manusia; sosis asap; sosis daging; sosis ikan; stok olahan berbahan
dasar rumput laut; surimi (daging ikan yang dilumatkan); susu dan produk hasil olahan susu; truffle [jamur], diolah; udang
beku; udang kering; udang, tidak hidup; yaki-nori [lembar rumput laut]; yuba [kulit tahu]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072333
: 19/09/2022 16:18:00
:
: Wahyu Styawan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sepakat -V No.43B, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13870
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: X-FIDS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 9
: ===Perangkat lunak komputer, yakni perangkat lunak sistem operasi; perangkat lunak; perangkat lunak grafis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022072333
: 19/09/2022 16:18:01
:
: THEA PUSPITA SUSILO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: APARTEMENT PURI GARDEN LANTAI 07 UNIT 06, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11610
: Dr. Andrew Betlehn S.Kom., S.H., M.H., M.M.
: Gedung Arva Lt. 2 Jl. R.P. Soeroso No. 40 RT. 2 RW. 2 Gondangdia, Menteng

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MACHINERY
: MESIN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM; KUNING
: 43
: ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kafe kopi; Kedai kopi; layanan bar kopi dan kedai
kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan bar makanan ringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072334
: 19/09/2022 16:18:34
:
: micael jhon hupkin

Alamat Pemohon

: jalan jend gatot subroto, Kota Binjai, Sumatera Utara

740

540 Etiket

Halaman 581 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: D'MAOORI BEAUTY
: Micael di bidang beuti

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 8
: ===Alat manikur dan pedikur; Catok rambut; Gunting besar; Gunting lipat; Jepitan untuk pengeriting rambut; Kotak tempat
alat-alat cukur; Pengeriting rambut; alat cukur; alat manikur; alat pelurus rambut; aparat cukur, listrik; aparat cukur, non-listrik;
aparatur cukur; dipanaskan elektrik pengeriting rambut, alat tangan; gunting besar (alat tangan); gunting jenggot, non-listrik;
gunting pemangkas; gunting rambut; gunting rambut, listrik atau non-listrik; gunting untuk anak-anak; gunting untuk memotong
rambut; gunting, tangan dioperasikan; hidung pemangkas rambut, listrik; instrumen cukur; jenggot gunting, listrik; kasus
khusus disesuaikan untuk rambut keriting listrik setrika; manikur; manikur dan pedikur alat; non-listrik rol rambut [tangan alat];
pedicure set, listrik; pelurus rambut, listrik; pemotong-pemotong rambut pada lubang hidung (nostril) listrik; pencukur
[instrumen tangan]; pengeriting rambut, alat tangan; pengeriting rambut, listrik, alat tangan; peralataan penataan rambut; pisau
cukur; pisau-pisau cukur listrik dan gunting-gunting rambut listrik; setrika pelurus rambut listrik; setrika rambut keriting , listrik;
setrika styling rambut listrik; setrika styling rambut listrik genggam; setrika-setrika rambut listrik; telinga pemangkas rambut,
listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072335
: 19/09/2022 16:20:24
:
: PT. SALAK BISNIS INTERNASIONAL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ir. H. Djuanda No. 08, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat,
16121
: 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
: IZYSTAY FOR MEETING + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, hitam, hijau, putih
: 9
: ===Perangkat lunak yang menyediakan jasa-jasa pemesanan berdasarkan kecerdasan buatan; aplikasi perangkat lunak
seluler yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemesanan dan pemesanan transportasi,
perjalanan, dan restoran; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang direkam untuk pemesanan otomatis dan
pengisian kembali barang-barang konsumen; perangkat lunak; perangkat lunak antarmuka komputer; perangkat lunak aplikasi
komputer yang berkaitan dengan pemesanan hotel; perangkat lunak aplikasi mobile untuk memperoleh, mengatur dan
pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak aplikasi yang berkaitan dengan pemesanan hotel untuk smartphone; perangkat
lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk memperoleh,
mengatur dan pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak pengenalan suara; perangkat lunak untuk membuat pemesanan
dan reservasi; perangkat lunak untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan
jaringan area lokal dan jaringan global; perangkat lunak untuk telepon komputer; program dan perangkat lunak komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072336
: 19/09/2022 16:20:44
:
: Astrid Juliana

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ciak No. 17 RT/RW : 004/001 Bukit Duri Tebet Jakarta Selatan , Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12770
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOGO (tulisan karakter huruf non latin)
: MEJA MAKAN BESAR

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT DAN HITAM
: 5
: ===daging beku-kering diadaptasi untuk keperluan medis; daging terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis===

740

Halaman 582 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Zahraa Al Maadi - Industrial Zone – 5th Sector – P.O. BOX 97- Cairo – Egypt
: 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 dan Lukisan
: ACE Brown Earth
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 34
: ===Barang-barang keperluan perokok; cerutu; korek api; pengganti tembakau; rokok; rokok elektronik; tembakau; vaporiser
oral untuk perokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072337
: 19/09/2022 16:21:30
:
: Al Mansour International Distribution Company

: JID2022072338
: 19/09/2022 16:22:47
:
: PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bintaro Raya no 10 A, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GERY MAINNYA GAK MAIN-MAIN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, putih
: 35
: ===Iklan; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan secara online; Periklanan online; iklan bioskop; iklan
komersial; iklan komersial televisi; iklan radio dan televisi; iklan televisi; jasa iklan dan promosi; layanan iklan dan informasi
komersial yang disediakan melalui Internet; produksi iklan radio dan televisi; produksi iklan televisi, radio dan online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072339
: 19/09/2022 16:23:22
:
: TONY

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Teluk Gong Jl. F Blok L No. 6.B, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Dr. Michael Hans, S.H., S.E., M.Kn., LL.M.
: Jl. Bengawan 6B, Surabaya, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TNY CODES + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: abu-abu, hitam
: 25
: ===celana dalam; celana dalam pria; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana
pria; pakaian dalam; pakaian dalam pria===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072340
: 19/09/2022 16:23:46
:
: KARTINI ANISA LAFONDA

540 Etiket

540 Etiket

: JL. KAPTEN ANWAR ARSYAD BLOK FAMILI 4 NO. 117 RT. 005RW. 006 KEL.
SIRING AGUNG KEC. ILIR BARAT I, Kota Palembang, Sumatera Selatan

Halaman 583 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ika Citra Dewi S.T
: CIDID LAW FIRM & IP SERVICES Menara Karya Lantai 28, Jl. H.R. rasuna Said
Blok X-5. Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KARSALA DERMA
: Penamaan merek KARSALA DERMA memiliki makna filosofis yang diambil dari singkatan dari nama
Pemohon sendiri yakni: KARTINI ANISA LAFONDA

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih untuk keperluan
kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan 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; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter badan
kosmetik; Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik;
Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; 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; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan
area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; Krim dan minyak untuk berjemur; 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 mandi untuk bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk
penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pembersih (kosmetik);
Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat
untuk digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; 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 wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik;
Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah
matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Losion dan serum; Losion
pelembab (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; Lotion daerah sensitif
(kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Make up remover krim; Maker wajah (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, krim dan losion untuk kulit; 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 dari susu; Pembersih wajah (kosmetik);
Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk
kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Ramuan
kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun anti keringat; Sabun cair wajah; Sabun dengan bahan
dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan
kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun untuk muka; 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 kosmetik perawatan bibir;
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;
Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan pembersih
badan dan kosmetik; 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 tabir surya kosmetik;
Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah
(kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan
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; Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk
perawatan kulit; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum;
Vitamin rambut; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit;
astringen untuk keperluan kosmetik; balm dan krim setelah bercukur; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; barangbarang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bedak kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah
kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cocoa butter
untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik;
dasar bedak (kosmetik); emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk
keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan
kosmetik, yaitu esensi badian; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan
[kosmetik]; gel kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel
pelembab kulit [kosmetik]; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel
wajah [kosmetik]; highlighter (kosmetik); jel dan krim untuk mandi shower; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik;
kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk krim; 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;
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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 bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk
penggunaan pribadi; 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 vitamin; krim; krim after-shave (non-obat); krim
after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim antiiritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim antipenuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim
bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk
keperluan kosmetik; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh;
krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara;
krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; 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; krim kuku untuk
keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit
untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim
malam [kosmetik]; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk
keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim
non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion
dan gel; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih
non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim
pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit
untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan
rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat;
krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim sepatu; krim
setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya
untuk penggunaan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; 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 tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh;
krim tubuh [kosmetik]; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan
kosmetik; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit
mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk
pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; 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; krim wangi untuk keperluan
kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan
tubuh bayi; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk
tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; 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 pelembab kulit [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; lotion,
krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up
mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; masker kosmetik; masker
kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik;
masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak
kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk
penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan 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; minyak-minyak sari kosmetika;
paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori
digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk
menangkal silau; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung
matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih
berbentuk krim; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pemerah susu krim; pensil kosmetik; penyamakan kosmetik
dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perona pipi
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dalam bentuk krim (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; produk dan sediaan kosmetik
perawatan kecantikan; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik);
produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; sabun antiperspirant; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk
tangan, wajah dan tubuh; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun non-obat untuk
bayi; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun
untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; salep kosmetik; salep kulit
pelembab [kosmetik]; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik];
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 tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk
berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama
kehamilan; sediaan kosmetik untuk 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 perawatan kulit; 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 diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit
wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan
pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan
kulit wajah (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, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan
kembali rambut kosmetik menghambat; 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, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah
bercukur; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik;
sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; semprotan
kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; 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; sun block lotion
untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu kecantikan; susu mandi; susu
pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu
pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu
penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari
untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; 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; 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 kulit; toner kulit non-obat;
toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah
tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk
penggunaan kosmetik; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072341
: 19/09/2022 16:28:03
:
: PEBI FARISI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUSUNAWA NAGRAK TOWER 12 LT.10.U.2 RT 02/11, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14130
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JAJANAN ABIE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH,HITAM,PUTIH
: 30
: ===Popcorn yang dilapisi perasa; popcorn berlapis karamel===
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Tanggal Penerimaan
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Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022072342
: 19/09/2022 16:29:33
:
: Renny

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bukit Kalimaya Indah Blok AL 15 A, RT 003 RW 019, Desa Bojongherang,
Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BOHERA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Gold, dan Putih
: 30
: ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bakmi goreng; Bihun Goreng; Bubur; Bubur Ayam; Bumbu Kebuli; Cabe
Kering; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Dumpling ayam dan udang; Jus jahe [minuman]; Keripik dan
kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk udang
dengan rasa; Kopi gula aren; Kue-kue; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan
dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan
bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Minuman
coklat dengan atau tanpa susu; Minuman jahe (teh jahe); Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan
atau tanpa susu; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Nasi Ayam Bakar Bali; Nasi Ayam Betutu; Nasi Ayam Cabai Hijau;
Nasi Ayam Geprek Cabe Hijau; Nasi Ayam Geprek Keju; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng Kuning; Nasi
Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam Goreng Mentega; Nasi Ayam Kalasan; Nasi Ayam Kecombrang; Nasi Ayam Kemangi;
Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Penyet; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang; Nasi Bakar Ayam;
Nasi Cakalang Cabai Hijau; Nasi Cakalang Rica Rica; Nasi Cakalang Suwir Pedas; Nasi Cakalang suwir kecombrang; Nasi
Empal Daging; Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Kampung; Nasi Goreng Kecombrang; Nasi Goreng Oriental; Nasi Jinggo;
Nasi Kebuli; Nasi Rames; Nasi Semur Ayam; Nasi Uduk; Nasi campuran dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju,
kacang, polong-polongan (kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; Nasi dalam kemasan; Permen
Jahe; Risoles; Sambal Andaliman; Sambal Bajak; Sambal Balado; Sambal Bawang; Sambal Goreng Kentang Teri; Sambal
Hijau; Sambal Kampung; Sambal Terasi; Sambal bakso; Sambal cabe kering aneka rasa; Sambal cobek; Sambal Gledek;
Sambal Merah Padang (Sambal); Sambel Bajak; Sambel Ijo; Sambel Ikan Asin; Sambel Lumpang; Sambel Teri Kacang;
Seblak; Sediaan rempah-rempah; Teh Tarik; Teh dan teh herbal; Teh latte; Teh lemon; Teh serai; Won ton (pangsit china);
bawang putih cincang [bumbu]; bir pletok (minuman rempah-rempah); bubuk cabai; bumbu cabai; bumbu nasi goreng; bumbu
opor; bumbu rawon; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; cabe (bumbu); gula jawa; kantong teh; keripik
pangsit; kopi rempah; lemper ayam; makanan dari tepung; makanan penutup beku; mie ayam; mie goreng; minuman es
berbahan dasar kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu;
minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; nasi bakar; nasi goreng; nasi kuning; nasi yang dimasak; oolong
dengan bunga osmanthus; pangsit berupa pangsit yang diisi; permen; sambal; sambal pedas; sambel ebi; saus; saus cabai;
sediaan-sediaan berbahan dasar makanan karbohidrat; stik balado; teh celup; teh kunyit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Zahraa Al Maadi - Industrial Zone – 5th Sector – P.O. BOX 97- Cairo – Egypt
: 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 dan Lukisan
: ACE Forest Green
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 34
: ===Barang-barang keperluan perokok; cerutu; korek api; pengganti tembakau; rokok; rokok elektronik; tembakau; vaporiser
oral untuk perokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072344
: 19/09/2022 16:32:23
:
: Agwin Fahmi Fahanani

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Merah Delima nomor 28, Kota Malang, Jawa Timur, 65144
:
:

740

: DID2022072343
: 19/09/2022 16:30:41
:
: Al Mansour International Distribution Company

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 587 dari 696

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bowell
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas
: 9
: ===Timbangan diet; Timbangan digital (Digital Balance); timbangan elektronik; timbangan elektronik digital portabel;
timbangan elektronik untuk penggunaan dapur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072345
: 19/09/2022 16:33:16
:
: JONKO PRANOTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Dharmahusada Utara 1, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng,
Surabaya, Kota Surabaya, 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
: POINTZ PROFESSIONAL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam,Putih.Merah
: 11
: ===ALAT PENGERITING RAMBUT LISTRIK; Alat pengeriting rambut (hair drayer), kipas angin, lampu infra untuk keperluan
kecantikan dan lampu-lampu khusus untuk kecantikan.; Mesin pengering kuku untuk salon kecantikan; Steamer handuk untuk
tujuan penataan rambut; alat cukur busa panas listrik; alat steamer rambut; aparatus untuk rambut kering; baskom sampo
untuk penggunaan di tempat pangkas rambut; blower rambut; kapal uap handuk untuk salon rambut; kapal uap rambut untuk
digunakan di salon kecantikan; kulkas kosmetik; 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072346
: 19/09/2022 16:33:26
:
: MADTONI, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. PASIR ANGIN RT. 002 / 003 DESA PASIRMUKTI KECAMATAN CITEUREUP,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16810
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: chudox wahaha
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, HITAM DAN PUTIH
: 30
: ===Roti, kue pastry dan gula-gula===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072347
: 19/09/2022 16:34:08
:
: Efa Wiana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Kencana Blk. D3/2, RT/RW 001/014, Kel/Desa Tegal Alur, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11820
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Fervor
:

591

Uraian Warna

: Hitam dan Putih

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 588 dari 696

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 rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Cat alis; Cologne bayi; Eyeliner; Lipstik berbentuk
pasta; Lipstik cair; Maskara; Pewarna dan cat rambut; Sabun Cuci Piring; Sabun cair badan; Sabun tangan cair; Serum Mata
(kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; baby oil
[perlengkapan mandi]; bedak bayi; bedak mandi; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; blau cuci; body lotion untuk
keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; cat kuku; cat kuku (kosmetik); celak mata; colognes,
parfum dan kosmetik; dasar bedak; eau de parfum; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; krim kecantikan wajah
dan tubuh; krim kulit; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; lipstik; make-up dasar bedak; maskara rambut; masker kecantikan
rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; minyak kosmetik; minyak rambut; minyak wangi; parfum; pasta gigi;
pasta gigi bayi; pengkilap bibir; sabun cair; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun mandi cair; sabun wangi; sampo dan
kondisioner rambut; sediaan perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan sun block; sediaan sun block untuk
keperluan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat untuk
wajah; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; sun block lotion untuk keperluan
kosmetik; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik===
: DID2022072348
: 19/09/2022 16:35:27
:
: Suwardy Yodo

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Palem Tengah MA 77, Kelurahan Wadungasri, Kecamatan Waru, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur, 61256
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YOI FURO BERKAT NUSANTARA + Logo
: YOI FURO BERKAT NUSANTARA adalah suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Coklat, Putih
: 3
: ===Cairan pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat; Pembersih serba guna; Pengkilap interior;
Pewangi badan (kosmetik); Sabun; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; kosmetik; parfum; sabun cuci
tangan; wangi-wangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072349
: 19/09/2022 16:38:53
:
: IRWANTO OENTUNG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TRIMARAN PERMAI 2 NO 22 KAPUK MUARA, PENJARINGAN, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Lucky Water
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM , PUTIH
: 32
: ===Air botolan; Air pegunungan; air dalam kemasan; air mineral; air mineral dari mata air, non obat; air minum; air minum
dalam kemasan; air minum dengan kandungan mineral; air minum suling; air yang dimurnikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: JID2022072350
: 19/09/2022 16:41:15
:
: PT JUSTIKA SIAR PUBLIKA

540 Etiket

: AD PREMIER OFFICE PARK LANTAI 9, JL. TB SIMATUPANG NO. 5, RAGUNAN,
PASAR MINGGU, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12550
: Iskandar A.Md., S.E., M.T.
: SHUBA CONSULTANT - WIJAYA GRAHA PURI, BLOK H33, JL. WIJAYA II,
JAKARTA 2160, INDONESIA

: Merek Kata dan Lukisan

Halaman 589 dari 696

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: ILB – Indonesian Legal Brief
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu, Biru dan Kuning
: 38
: ===Penyediaan akses ke database, forum dan ruang bicara online; jasa penyediaan forum dan ruang obrolan secara online;
menyediakan akses ke blog, ruang obrolan, papan buletin atau layanan diskusi; menyediakan akses ke forum Internet;
menyediakan akses ke forum online; menyediakan akses ke situs web diskusi Internet; menyediakan chatroom atau layanan
diskusi on-line; menyediakan forum internet; menyediakan forum online; menyediakan layanan diskusi on-line; menyediakan
ruang obrolan dan forum internet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022072351
: 19/09/2022 16:42:23
:
: Santoso Utomo, Tjioe

540 Etiket

: Jl. Margomulyo No. 46 B-11, Kel. Greges, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60183
: 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 Lukisan
: LOGO
: KOLLABORA daftar no. IDM000865966;
IDM000975423; IDM000865969;
IDM000865989; IDM000852191

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: coklat
: 30
: ===Adonan yang didinginkan; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman
dengan bahan dasar kakao; Hidangan yang dimasak; Kembang gula beku; Kopi bubuk; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan;
Kue; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue kering (pastri); Kue-kue; Makanan berbahan dasar tepung;
Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan penutup; Makanan penutup
beku berupa air es dengan rasa; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan siap saji berbasi beras;
Mie; Minuman jahe (teh jahe); Pasta; Pizza beku; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Sediaan makanan
berbahan dasar pasta; Sushi; adonan biscotti beku; bubuk cabai; bubur; bumbu masak; ekstrak kopi; es buah; es krim, sorbet
dan es lainnya yang dapat dimakan; esensi kopi; gandum, diolah; garam; gula; kopi; kopi dan coklat; kopi yang belum
dipanggang; kue basah; kue beku; kue buah; kue es; kue kering beku; madu; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari
nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan disiapkan
terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan penutup beku; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan siap saji
berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; minuman berbahan dasar karamel; 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 dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman kopi dengan buahbuahan; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa
kopi (coffee-flavored slush-type drinks); pasta, dimasak atau tidak dimasak; pizza; puding; puding beku; puff pastry (roti); ragi,
baking powder; rempah-rempah; saus; sereal dan biji-bijian olahan; teh; tepung*; topping cokelat yang dapat dimakan; topping
makanan penutup, kecuali topping kocok dengan bahan dasar susu dan topping kacang; yogurt beku [es gula]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Zahraa Al Maadi - Industrial Zone – 5th Sector – P.O. BOX 97- Cairo – Egypt
: 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 dan Lukisan
: ACE Ocean Blue
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 34
: ===Barang-barang keperluan perokok; cerutu; korek api; pengganti tembakau; rokok; rokok elektronik; tembakau; vaporiser
oral untuk perokok===

: DID2022072352
: 19/09/2022 16:44:21
:
: Al Mansour International Distribution Company

540 Etiket

Halaman 590 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072353
: 19/09/2022 16:45:50
:
: DEWI MEINA SANTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: APT SPRINGHILL RESIDENCE, Tower MAGNOLIA, Unit 18A, Rt.008, Rw.011, Kel.
Pademangan Timur, , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14410
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HUNDRED
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM dan ORANGE
: 25
: ===Alas kaki untuk olahraga; Baju hangat tenis; Celana pendek untuk berolahraga; Hijab olahraga; Ikat Kepala; Ikat kepala
(pakaian); Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Pakaian luar untuk olahraga; Topi sebagai tutup kepala;
alas kaki; alas kaki khusus untuk olahraga; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pria dan wanita; atasan olahraga;
atasan tenis; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; bandana; celana olahraga; celana pendek; celana
pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana untuk olahraga; gaun tenis; hoodies; ikat
pergelangan tangan; jaket olahraga; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola; kaos kaki
panjang; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaus bola voli; kaus
kaki baju pria; kaus kaki olahraga; kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sepak bola; kaus kaki tenis; kaus olahraga; kaus
sepak bola; kemeja tenis; kepala sweatbands; kotak kaki; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian tenis; pakaian
untuk olahraga; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); rok tenis; rompi olahraga; sepatu
atletik untuk sepak bola; sepatu basket; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu lari; sepatu olahraga; sepatu sepak bola; sepatu
tenis; sepatu voli kaki; seragam olahraga; singlet olahraga; sweatbands tenis; tas khusus diadaptasi untuk sepatu sepak bola;
tas sepatu sepak bola; topi; topi matahari; topi olahraga; topi pet [tutup kepala]; topi top===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072354
: 19/09/2022 16:46:18
:
: PT EXINDOKARSA AGUNG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bekasi Timur No. 136, Cipinang Besar Utara, Jatinegara
, Kota Administrasi Jakarta Timur, 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
: AL ALYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 29
: ===Buah kurma; Kacang Goyang; Kacang brazil, diolah; Kacang hijau asin; Kacang hijau garing; Kacang hijau goreng;
Kacang hijau sangrai; Kacang hijau yang dikeringkan; Kacang ketapang, dikeringkan; Kacang ketapang, diolah; Kacang
ketapang, diproses; Kacang mede, dikeringkan; Kacang olahan; Kacang rasa (berbumbu); Kacang tanah, dikeringkan; Kacang
yang diproses, dikeringkan, atau diolah; Kenari (kacang), diolah; Kepingan hazelnut (kacang); Kurma; Kurma yang
dikeringkan; Kurma yang diolah; Minyak kacang brazil; Minyak kenari (kacang); Pasta kacang; Sediaan biji labu; Sediaan biji
semangka; Sediaan biji wijen; Sediaan biji-bijian; Sediaan edamame (kacang-kacangan); Sediaan kacang; Sediaan kacang
brazil; Sediaan kacang kedelai; Sediaan kacang mede; Sediaan kacang polong; Sediaan kacang torreya; Sediaan kacang
untuk makanan manusia; Sediaan kurma; Sediaan pistachio (kacang-kacangan); Sediaan polong-polongan (kacang); Selai
berbahan dasar kacang; Selai kacang coklat; Yoghurt kacang kedelai; alternatif yogurt berbahan dasar kacang; alternatif
yogurt berbahan dasar kacang mete; alternatif yogurt berbahan dasar kacang polong; biji pinang, diproses; biji rami untuk
makanan manusia; buncis kacang mede; 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; collard greens (kacang-kacangan), diolah; edamame
(kacang-kacangan), diolah; hazelnut (kacang), diolah; kacang adzuki, diawetkan; kacang asin; kacang atom; kacang beraneka
rasa; kacang campuran berbumbu; kacang dadih; kacang dadih (dalam) batangan; kacang dadih [sayuran olahan]; kacang
dan makanan ringan berbahan dasar buah kering; kacang dengan rasa; kacang diberi bumbu; kacang digoreng ulang; kacang
dilapisi madu; kacang ditaburi gula; kacang garing; kacang kacang; 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 mete
yang dilumuri bubuk coklat; kacang mete yang diolah; kacang olahan; kacang organik dan snack bar berbasis biji; kacang
oven; kacang pedas; kacang pilus; kacang pinus, diolah; kacang polong olahan; kacang polong, diawetkan; kacang polong,
diolah; kacang pucat; kacang tanah, diawetkan; kacang yang diawetkan; kacang, diawetkan; kacang, dikeringkan; kacang-
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kacang yang sudah dimasak; kacang-kacangan yang dapat dimakan; kacang-kacangan yang diawetkan; kacang-kacangan
yang dimasak; kernel (inti) kacang kenari; koridofu (dadih kacang kedelai beku kemudian dikeringkan); kurma, dikeringkan;
lentil (kacang), diolah; macadamias (kacang-kacangan), diolah; makanan ringan berbahan dasar biji; makanan ringan
berbahan dasar kacang; makanan ringan terutama terdiri dari buah-buahan dan kacang-kacangan; manisan kacang; minyak
biji kurma; minyak biji rami untuk makanan; 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; pasta jambu biji;
pecan (kacang-kacangan), diolah; pistachio (kacang-kacangan), diolah; polong-polongan (kacang), diolah; pulses (kacangkacangan) disiapkan untuk makanan manusia; pulses (kacang-kacangan), diawetkan; pulses (kacang-kacangan), dikeringkan;
pulses (kacang-kacangan), diolah; sediaan biji pisang; sediaan biji poppy; sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia;
sediaan macadamias (kacang-kacangan), siap sedia; sediaan pulses (kacang-kacangan); selai kacang; selai kacang coklat;
selai kacang mete; snack bar berbahan dasar biji; snack bar berbasis kacang dan biji; susu kurma; tahini [pasta biji wijen];
topping kacang===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022072357
: 19/09/2022 16:49:24
:
: PT JUSTIKA SIAR PUBLIKA

540 Etiket

: AD PREMIER OFFICE PARK LANTAI 9, JL. TB SIMATUPANG NO. 5, RAGUNAN,
PASAR MINGGU, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12550
: Iskandar A.Md., S.E., M.T.
: SHUBA CONSULTANT - WIJAYA GRAHA PURI, BLOK H33, JL. WIJAYA II,
JAKARTA 2160, INDONESIA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ILB – Indonesian Legal Brief
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu, Biru dan Kuning
: 41
: ===Jasa publikasi; Menyediakan publikasi online; Publikasi dari publikasi elektronik; Publikasi dengan media elektronik;
Publikasi dokumen; Publikasi online buku dan jurnal elektronik; jasa publikasi elektronik; jurnal online; penerbitan elektronik;
penerbitan publikasi elektronik; pengeditan publikasi elektronik; publikasi informasi elektronik; publikasi jurnal; publikasi
katalog; publikasi majalah; publikasi majalah elektronik; publikasi majalah web; publikasi online majalah elektronik; publikasi
surat kabar===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
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Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072358
: 19/09/2022 16:50:14
:
: MIRA EPRIYANTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Karang Tengah Barat No. 17, RT.003/RW.007, Kelurahan Arjuna, Kecamatan
Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, 40172
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HAP SENG KEE + KARAKTER HURUF NON LATIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, hijau tosca
: 30
: ===Beras; Bumbu Ayam Hainan; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung];
Emping (kerupuk dari melinjo); Es Konsumsi; Kakao; Kecap; Kue kering (pastri); Laksa Betawi; Mie; Nasi; Nasi Ayam Bakar
Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Kalasan; Nasi Ayam Lada Hitam; Nasi Ayam Rica Rica; Nasi Kari Ayam;
Nasi Lemak Ayam; Nasi lemak; Pizza beku; Produk zat tepung untuk makanan; Sambel Tomat; Sediaan hidangan nasi;
bakpao; bihun; biskuit; bubur gandum; bubur nasi; bumbu masak; bumbu olahan [bumbu]; bumbu pasta laksa; bunga atau
daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; coklat; donat; es krim; hamburger [sandwich]; havermut; kembang gula;
kerupuk; kerupuk ikan; kerupuk udang; kopi; kue basah; kue bolu; kue bulan; kwetiau; madu; makanan ringan berbahan dasar
beras; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbasis jagung; makaroni; minuman berbahan dasar
cokelat; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; nasi ayam; puding;
roti bun; roti kukus; roti*; sambal; sambal pedas; saos tomat; saus salad; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sohun;
spaghetti; teh; wafer===
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320
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740

: DID2022072359
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540 Etiket
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730
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Nama Pemohon

: PT. GUDANG SOLUSI ACOMMERCE

Alamat Pemohon

: BIZPARK JABABEKA, JL. NIAGA INDUSTRI SELATAN 2 BLOK QQ2 NO. 6,
PASIRSARI, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17532
:
:

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
: WIKIN
: Tidak Ada Terjemahan
: HIJAU #a1c93a
HITAM #000000
: 7
:
===Alat pengembus (mesin); Alat-alat mesin horizontal multi proses; Alat-alat mesin vertical multi proses; Derek; Derek (alat
pengangkat); Elemen mesin (bukan untuk kendaraan darat); Escavator Amphibi; Hidrolik pada dump truk; Hidrolik selfloader;
Hydraulic auger; Hydraulic circle cutter; Hydraulic clam sheel; Hydraulic share; Hydraulic split rock; Hydraulic under cutter;
Hydraulic vibro ripper; Klep (mesin); Lift sepeda motor; MESIN PENGGEMBUR TANAH; MESIN TILLER; Mesin Circle; Mesin
Pantek Paku; Mesin Rotator untuk industri; Mesin balancing roda kendaraan; Mesin bongkar pasang ban; Mesin bubut pipa;
Mesin cetak inkjet UV-LED; Mesin cup sealer; Mesin cut off potong besi; Mesin dan alat untuk pemolesan (elektrik); Mesin dan
motor, selain untuk kendaraan darat; Mesin derek; Mesin digital untuk sablon; Mesin gergaji pemotong pipa; Mesin glazur;
Mesin hekter; Mesin laminasi; Mesin las laser; Mesin laser; Mesin lem binding; Mesin mitter saw gegaji aluminium; Mesin
otomatis; Mesin pelengkung; Mesin pemanipulasi ban; Mesin pembangkit Listrik (Generator); Mesin pembungkus (pengepak);
Mesin pemotong pipa; Mesin pemukul panel; Mesin pencapit ban [clamps]; Mesin pencelupan warna (tekstil); Mesin penempa
(mesin untuk keperluan industri); Mesin pengangkat ban; Mesin pengangkat ban yaitu mesin pengangkat ban yang dapat
mendorong dengan sendirinya; Mesin pengangkat mobil dua kaki; Mesin pengangkat mobil empat kaki; Mesin pengangkat
mobil model gunting; Mesin pengasah pisau; Mesin pengelasan oksiasetlin; Mesin pengembang pipa; Mesin pengepang
(tekstil); Mesin penggulung untuk keperluan industri; Mesin pengulir pipa; Mesin penjepit; Mesin penjepit ban [grippers]; Mesin
perekat; Mesin planer serut,pasrah; Mesin poles mobil motor; Mesin poly; Mesin pon; Mesin potong dan finishing; Mesin press;
Mesin seaming; Mesin spooring roda kendaraan; Mesin sublimasi; Mesin table saw gergaji kayu; Mesin traksi; Mesin untuk
pekerjaan tanah; Mesin yang bekerja dengan tekanan udara terkompresi; Mesin-mesin dan peralatan pencetak atau penjilid
buku; Mesin-mesin dan peralatan-peralatan untuk proses kimia; Mesin-mesin elektromekanik untuk industri kimia;
Mesin/peralatan pertambangan dan migas; Motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat; Packing blok almu (mesin);
Packing kuningan (mesin); Pen struk (mesin); Per CVT (mesin); Peralatan las laser; Peralatan pengangkat yang dioperasikan
dengan daya; Peralatan untuk pengerjaan dengan mesin; Rantai derek (mesin); Robot (mesin); Router robotik [alat-alat
mesin]; Silent generator; Tackle [Alat angkut barang]; Track karet (mesin); Travel crane; Whell excavator; Whell loader; Whell
track excavator; akumulator hidrolik menjadi bagian dari mesin; alat [bagian mesin]; alat hidrolik genggam; alat kontrol
mekanis untuk mesin; alat las laser; alat mesin penggiling; alat pemotong patri [bagian dari mesin]; alat pengangkat hidraulik;
alat pengangkut (pertambangan); alat untuk pembuat rute dan CNC; alat vulkanisasi; alat-alat listrik yang dioperasikan; alatalat pneumatik; alat-alat yang memancarkan panas untuk menyolder; aparatur mengangkat; batang penggerak untuk mesin
(motor) dan mesin (engine); bearing (bagian dari mesin); bearing penyangga untuk mesin; buldoser; crane bepergian biaya
overhead; crane tetap; drum [bagian mesin]; dudukan mesin; ejectors; external vibrator motor; floating crane; gantry crane
[bridge crane]; generator AC; generator AC (alternator); generator DC; generator elektrostatik; generator untuk mengelas;
impeler pompa ( impellers); injektor; jib crane; kabel crane; knife grinding machines; kompresor
(mesin); konveyor (mesin); konveyor hidrolik; konveyor pneumatik; kopling dan belting mesin (kecuali untuk kendaraan darat);
loading ramps; mekanisme robot [mesin] untuk digunakan dalam konstruksi; menara crane; mesin (bukan untuk kendaraan
darat); mesin Bor untuk pengerjaan logam; mesin Mini compressor; mesin Mini filler; mesin aerasi; mesin bertenaga angin;
mesin bertenaga listrik untuk memotong dan membelah kayu untuk kayu bakar; mesin bongkar muat; mesin bor aspal atau
beton; mesin bor kayu; mesin bor logam; mesin bor sumur; mesin bubut [mesin alat]; mesin bubut kayu; mesin bubut untuk
pengerjaan logam; mesin buffer belat; mesin casting; mesin cetak; mesin cetak flexographic; mesin cetak industri; mesin cetak
inkjet industri; mesin cetak kosong; mesin cetak label industri; mesin cetak untuk tekstil; mesin chipping kayu; mesin coating
elektrostatik; mesin collating untuk keperluan industri; mesin conveyor jalur perakitan; mesin dan alat pengerjaan logam; mesin
dan alat untuk industri tekstil; mesin dan instrumen pneumatik atau hidrolik; mesin dan peralatan mesin; mesin dan sistem
manufaktur semikonduktor; mesin debarking; mesin decatisasi; mesin die-cutting; mesin die-stamping; mesin diesel, selain
untuk kendaraan darat; mesin drop-penempaan; mesin dry-cleaning; mesin ekstrusi molding; mesin ekstrusi untuk plastik;
mesin elektromekanis untuk industri kimia; mesin elektromekanis untuk manipulasi otomatis barang; mesin felting; mesin
fleshing; mesin friezing; mesin genset; mesin gergaji kayu; mesin gerinda putar; mesin hemming; mesin hidrolik; mesin hidrolik
dan motor; mesin hobbing; mesin industri penyaringan getaran untuk memisahkan bahan basah dan kering; mesin inflasi ban
yang dioperasikan secara pneumatic; mesin isap untuk keperluan industri; mesin kemasan; mesin kemasan vakum; mesin
kertas; mesin kompresor udara; mesin konstruksi; mesin las Inverter; mesin las gas; mesin las, dioperasikan dengan gas;
mesin las, listrik; mesin lukisan; mesin membilas; mesin mengasah; mesin mengasah untuk pengerjaan logam; mesin
menggembleng; mesin mengisi; mesin mineworking; mesin molding; mesin molen pasir; mesin molen pasir listrik; mesin
mortising; mesin multipacker; mesin nikel-plating; mesin packing; mesin pancang veneer; mesin parit; mesin paving beton;
mesin pelubang; mesin pelumpuran; mesin pemadat; mesin pemadat paving block; mesin pemadat tanah; mesin pemanen;
mesin pemanen dan perontok; mesin pembakaran internal untuk kapal; mesin pembangunan jalan; mesin pembersih pasir;
mesin pembor skrup; mesin pembuat pin; mesin pembuat substrat semi-konduktor; mesin pembungkus; mesin pemisah;
mesin pemisah dengan putaran (centrifuges).; mesin pemisahan barley; mesin pemoles; mesin pemoles bagian sudut; mesin
pemotong; mesin pemotong logam; mesin pemotong oksiasetlin; mesin pemotong plasma; mesin pemotong serat stapel;
mesin pemotong untuk pengerjaan logam; mesin penanganan; mesin pencampuran; mesin pencampuran mekanik; mesin
penegang jangkar; mesin pengaduk semen [mesin]; mesin pengamplasan; mesin pengamplasan orbital; mesin pengamplasan
sabuk; mesin pengangkat; mesin pengangkat ban dan roda; mesin pengangkut; mesin pengangkut untuk pelat cetak; mesin
pengapur; mesin pengasah; mesin pengayak; mesin pengayak belat; mesin pengebor; mesin pengecoran; mesin pengeluaran
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(barang) kemasan; mesin pengemas vakum; mesin pengering spin [tidak dipanaskan]; mesin pengerjaan logam; mesin
penggali; mesin penggerak dinamo listrik; mesin penggiling kayu; mesin penggiling sentrifugal; mesin penggosok (buffing)
logam; mesin penggulung kabel plastik; mesin penghancur [mesin] untuk keperluan industri; mesin penghancur batang; mesin
pengikat berluki otomatis; mesin pengukur ukuran; mesin penjual otomatis; mesin penjualan elektronik otomatis; mesin
penyaringan; mesin penyiangan; mesin penyortir untuk pemrosesan kimia industri; mesin perforasi untuk keperluan industri;
mesin pertanian; mesin pertukangan; mesin petrol breaker; mesin photoengraving; mesin planing; mesin planing kayu; mesin
planing untuk pengerjaan logam; mesin pneumatik; mesin polishing barley; mesin polishing belat; mesin puting beliung; mesin
sandblasting; mesin satinizing; mesin sentrifugal; mesin sortasi untuk industri; mesin sortasi untuk keperluan industri; mesin
sortir yang dikendalikan sensor; mesin stamping otomatis; mesin stapler angin; mesin stereotip; mesin swaging; mesin tarring;
mesin tedding; mesin tegap; mesin tenoning; mesin tipografi; mesin typecasting; mesin untuk daur ulang; mesin untuk industri
konstruksi; mesin untuk industri tekstil; mesin untuk melepas dan memasang ban dan roda; mesin untuk pembuatan bahan
kemasan; mesin untuk pembuatan enamel; mesin untuk pembuatan kawat dan kabel listrik; mesin untuk pengepakan dan
pembongkaran; mesin untuk produksi material pengemasan; mesin untuk stamping harga pada barang dagangan; mesin,
mesin perkakas, peralatan yang dioperasikan daya; mesin, peralatan dan peralatan untuk digunakan di ladang minyak dan
gas; mesin-mesin dan instrumen-instrumen pengukur listrik statis; mesin-mesin saringan (filter) membran; mobile crane; motor
AC dan motor DC (tidak termasuk yang untuk kendaraan darat); motor DC; motor hidrolik untuk excavator; notchers [mesin
alat]; pemotong [mesin]; peralatan elektrolisis air untuk memisahkan hydrogen dan oksigen; peralatan mesin; peralatan mesin
computer numerical control [CNC] untuk mesin pengepakan; peralatan mesin kontrol numerik komputer [CNC] untuk mesin
bor; peralatan mesin kontrol numerik komputer [CNC] untuk mesin penggilingan; peralatan mesin untuk logam bekerja;
peralatan untuk pengerjaan dengan mesin; peralatan-peralatan pengambilan vakum listrik; perkakas pengangkutan
[pertambangan]; pusat permesinan horizontal; pusat permesinan vertikal; rantai kenveyor; robot laser pemotong; robot
pengelasan laser; rol konveyor; roll pengiling; roll pengiling silinder; rotavators (mesin); rumit mesin penggiling; sanders listrik;
sanders pneumatik; sekrup konveyor; set motor-generator untuk penggunaan energi alternatif; tap [bagian-bagian mesin,
mesin atau motor]===
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320
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Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D042022072359
: 19/09/2022 16:51:50
:
: sri muslicha

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jln. lintas timur, perum permata andalan 2 Blok E no. 11, Kabupaten Pelalawan, Riau,
28353
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kempas
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 30
: ===Hasil produksi Madu; Madu untuk Makanan manusia; Madu zaitun; Makanan berbahan dasar madu; glasir madu treacle
untuk ham; gula madu herbal; madu Manuka; madu campuran; madu mentah [pemanis alami]; madu mongso===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072360
: 19/09/2022 16:53:11
:
: PT EXINDOKARSA AGUNG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bekasi Timur No. 136, Cipinang Besar Utara, Jatinegara
, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
: Ryan Hartono S.E., S.H.
: Jalan Utan Kayu Raya No. 65 Jakarta Timur
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AL ALYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 31
: ===Bahan makanan hewan; Bahan makanan untuk hewan termasuk bahan tambahan untuk pakan hewan; Bahan makanan
untuk hewan, suplemen makanan untuk akuakultur; Bahan-bahan makanan untuk hewan; Batok kelapa; Biji rami dapat
dimakan yang belum diproses; Buah segar; Bunga potong; Cabai segar; Cabe rawit segar; Jerami; Kacang brazil, segar;
Kacang kedelai segar; Kacang kedelai, belum diolah; Merica segar; Mout untuk pakan ternak; Padi-padian dan hasil-hasil
pertanian, perkebunan dan kehutanan yang tidak termasuk dalam kelas lain; Produk pertanian dan hortikultura; Produk
pertanian, hortikultura, kehutanan dan biji-bijian; Rangkaian buah segar (parcel); Rangkaian bunga kering untuk keperluan
dekoratif; Rangkaian bunga segar (buket); Sayuran segar; Seledri (segar; Sirih; Tepung Bahan Makanan Ternak; almond
[buah-buahan]; asparagus, segar; baby corn, segar; bagas tebu [bahan baku]; bahan makanan berbahan dasar sereal untuk
hewan; bahan makanan berbahan dasar susu untuk hewan; bahan makanan dan minuman untuk hewan; bahan makanan
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untuk hewan; bahan makanan untuk hewan ternak; bahan makanan untuk hewan yang mengandung ekstrak botani; bahan
makanan untuk unggas; bawang merah, segar; bawang putih, segar; bawang, segar; biji bunga matahari, belum diproses; biji
chia, tidak diolah; biji gandum; biji gandum hitam; biji kakao, mentah; biji mentah; biji minyak, tidak diolah; biji pinang, segar;
biji rami yang belum diolah; biji rami yang dapat dimakan, tidak diolah; biji segar dan belum diolah; biji sereal, tidak diolah; biji
untuk menanam buah; biji yang masih mentah dan belum diolah; biji-bijian [sereal]; biji-bijian dan biji mentah dan belum diolah;
biji-bijian mentah; biji-bijian mentah dan belum diolah; biji-bijian yang belum diolah; buah - buahan dan sayuran segar yang
belum diolah; buah asam segar; buah dan sayuran segar; buah dan sayuran segar organik; buah mentah, belum diolah; buah
segar; buah segar dan belum diolah; buah segar organik; buah, segar; buah-buahan dan sayuran segar, bumbu segar; buahbuahan segar, tidak diolah, sayuran, kacang-kacangan dan biji-bijian; buncis, segar; cabai, segar; daun bawang, segar; daun
ketumbar, segar; dedak; dedak gandum; dedak padi untuk pakan hewan; feijoa segar [nanas jambu biji]; gandum; gandum
hitam; gandum yang belum diolah; gandum, tidak diolah; hasil perkebunan; hasil pertanian; hazelnut, segar; hewan air yang
dapat dimakan, hidup; hewan hidup; hewan laboratorium hidup; jambu biji, segar; jamur matsutake, segar; jamur tiram, segar;
jerami [hijauan]; kacang adzuki, segar; kacang almon segar; kacang belalang, mentah; kacang cola; kacang es krim segar;
kacang fava segar; kacang gingko, segar; kacang hijau segar; kacang kedelai segar; kacang kernel mentah; kacang kola;
kacang mede segar; kacang merah segar; kacang merah, segar; kacang mete, segar; kacang pecan, segar; kacang pinus,
segar; kacang polong, segar; kacang segar dan belum diproses; kacang tanah segar; kacang yang belum diproses; kacang,
segar; kacang-kacangan; kacang-kacangan, segar; karangan bunga alami; kecambah brussel, segar; kelapa; kelapa, segar;
kemangi, segar; kenari (kacang), segar; kentang, segar; kerucut pinus; kismis merah, segar; kumara, segar; kurma, segar;
labu, segar; malt; malt untuk pembuatan bir dan penyulingan; mentimun, segar; mint, segar; oat yang belum diolah; oregano,
segar; paprika [tanaman]; paprika, segar; pepaya, segar; pir, segar; pisang raja, segar; pistachio, segar; polong-polongan,
segar; prem, segar; produk kehutanan; produk pertanian; produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan mentah
dan belum diolah; rambutans, segar; sawi putih, segar; sayuran akar segar; sayuran akar segar yang bisa dimakan; sayuran
hidroponik segar; sayuran mentah, belum diproses; sayuran segar dan belum diproses; sayuran segar organik; sayuran,
segar; selada, segar; semak belukar; sereal yang belum diolah; sumsum sayuran, segar; tebu; thyme, segar; tomat prem,
segar; tomat, segar; truffle [jamur], segar; truffle, segar; tumbuk dedak untuk konsumsi hewan; ubi porang, segar; umbi; wijen
yang dapat dimakan, tidak diproses; wortel, segar; zaitun, segar===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022072361
: 19/09/2022 16:55:02
:
: PT AGRI INOVASI DIGITAL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tulip Raya No. 25 Komp. Surapati Core Cibeunying Kidul Bandung, Kota
Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Jawara Aqiqah
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, orange, putih, coklat dan hijau
: 43
: ===jasa katering; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Zahraa Al Maadi - Industrial Zone – 5th Sector – P.O. BOX 97- Cairo – Egypt
: 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 dan Lukisan
: ACE Purple Dusk
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 34
: ===Barang-barang keperluan perokok; cerutu; korek api; pengganti tembakau; rokok; rokok elektronik; tembakau; vaporiser
oral untuk perokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2022072361
: 19/09/2022 16:55:02
:
: Al Mansour International Distribution Company

: JID2022072362
: 19/09/2022 16:56:42
:

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 595 dari 696

730

740

Nama Pemohon

: PT JUSTIKA SIAR PUBLIKA

Alamat Pemohon

: AD PREMIER OFFICE PARK LANTAI 9, JL. TB SIMATUPANG NO. 5, RAGUNAN,
PASAR MINGGU, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12550
: Iskandar A.Md., S.E., M.T.
: SHUBA CONSULTANT - WIJAYA GRAHA PURI, BLOK H33, JL. WIJAYA II,
JAKARTA 2160, INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ILD – Indonesian Law Digest
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu, Biru dan Kuning
: 38
: ===Penyediaan akses ke database, forum dan ruang bicara online; jasa penyediaan forum dan ruang obrolan secara online;
menyediakan akses ke blog, ruang obrolan, papan buletin atau layanan diskusi; menyediakan akses ke forum Internet;
menyediakan akses ke forum online; menyediakan akses ke situs web diskusi Internet; menyediakan chatroom atau layanan
diskusi on-line; menyediakan forum internet; menyediakan forum online; menyediakan layanan diskusi on-line; menyediakan
ruang obrolan dan forum internet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072363
: 19/09/2022 16:57:24
:
: Michelle Desimon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Villa Tomang Mas Blok H 17 A, Duri Kepa, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11510
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: House of Pudding
: Rumah Pudding

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan Coklat Tua
: 30
: ===Makanan penutup; Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan untuk mencuci mulut berbahan dasar telur; Puding
(makanan penutup); Puding Natal; Puding dari telur, susu dan gula; custard [makanan penutup panggang]; isi berbahan dasar
cokelat untuk kue dan pai; kue coklat; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup berbasis custard; makanan
penutup cokelat; makanan penutup dengan rasa karamel; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan penutup vanila;
pemanis-pemanis coklat; produk cokelat; produk-produk berbahan dasar cokelat; puding; puding penutup; puding pisang;
puding roti; topping cokelat yang dapat dimakan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072364
: 19/09/2022 16:59:54
:
: HAMNARI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DESA LAPEO, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas
: 5
: ===Minyak gosok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022072365
: 19/09/2022 17:02:23
:
: MIRA EPRIYANTI

Alamat Pemohon

: Jl. Karang Tengah Barat No. 17, RT.003/RW.007, Kelurahan Arjuna, Kecamatan

740

540 Etiket

540 Etiket
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, 40172
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HAP SENG KEE + KARAKTER HURUF NON LATIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, hijau tosca
: 43
: ===Jasa kedai kopi; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Kedai yang menyediakan makanan dan
minuman; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Tempat makan
yang menghidangkan kudapan; jasa katering; kafe; katering makanan dan minuman; layanan bar dan bistro; layanan bawa
pulang makanan dan minuman; layanan kafetaria; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; restoran swalayan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Zahraa Al Maadi - Industrial Zone – 5th Sector – P.O. BOX 97- Cairo – Egypt
: 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 dan Lukisan
: ACE Yellow Sunshine
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 34
: ===Barang-barang keperluan perokok; cerutu; korek api; pengganti tembakau; rokok; rokok elektronik; tembakau; vaporiser
oral untuk perokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072366
: 19/09/2022 17:04:22
:
: Al Mansour International Distribution Company

: DID2022072367
: 19/09/2022 17:06:11
:
: Julius Simbolon

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perumahan TCI 2 Blok D 11 No 21 rt 004 rw 015 kel ciantra kec Cikarang selatan,
bekasi, jawa barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bestory
: Best = terbaik story = cerita , bestory = cerita terbaik

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Arti warna ungu itu kreatif dan imajinatif, dan abu-abu netral dan bijaksana.
: 9
: ===Adaptor untuk audio dan video; Alat pelindung diri dari ancaman bahan biologis; Alat pencahayaan untuk digunakan pada
pemotretan profesional yang berkualitas; Alat pengatur pencahayaan untuk pengambilan gambar dan video; Alat pengukur
untuk bahan bakar gas cair (LPG); Aplikasi digital reimbursement; BIOS (sistem input output dasar) yang dapat diunduh bios
program komputer; Baju Alat Pelindung Diri; CD; CD pra rekam yang menampilkan film fantasi permainan fantasi dan atau
kartun fantasi dan musik; Cakram yang memuat program komputer; Catu daya tegangan rendah; Catu daya yang portable
(baterai isi ulang); Chip komputer di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; DVD pra
rekam yang menampilkan film fantasi permainan dan atau kartun fantasi; Dompet elektronik yang dapat diunduh; Filter
pernapasan wajah selain untuk pernapasan buatan; Hygrosta; Inverter untuk catu daya; Kabel-kabel elektrik datar yang lentur;
Kartu SIM (Subscriber Identification Module) untuk perangkat berkemampuan internet of things (IOT); Kartu dengan sirkuit
terintegrasi di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Kasing telepon selular; Komputer
navigasi mobil; Komputer yang dipasang secara terintegrasi pada objek bergerak dan register elektronik; Konten media digital
yang dapat diunduh menjadi video rumahan; Laporan elektronik yang dapat diunduh di bidang sekuensing, genotipe,
pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Mesin dan instrumen pengukur atau uji coba yang digunakan untuk mengukur
ukuran konsentrasi dan kualitas ozone; Mesin dan instrument pengukuran atau pengujian; Mikroprosesor di bidang
sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Papan tulis pintar; Pegangan untuk diadaptasikan pada

740
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telepon genggam; Pembawa suara; Pencahayaan dengan penggunaan komputer dan kamera video; Pengisi daya untuk
stasiun pengisian kendaraan listrik; Pengisi daya yang dapat dibawa kemana-mana; Peralatan dan perlengkapan untuk
penelitian ilmiah dalam laboratorium di bidang sekuensing, genotip, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Peralatan
dan perlengkapan untuk penelitian ilmiah di laboratorium, yaitu pengurut genetika; Peralatan kromatografi untuk analisa
cairan dan gas untuk keperluan industri; Peralatan pemprosesan data di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan
genetika asam nukleat; Peralatan sensor elektronik, kamera, dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan pengenalan
gerakan tubuh, gerakan wajah dan suara; Peralatan untuk merekam, mentransmisikan atau mereproduksi suara; Peralatan
untuk pengujian DNA dan RNA untuk penelitian genetika dan keperluan ilmiah; Perangkat keras USB; Perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk digunakan di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menganalisis data sekuensing di bidang sekuensing, genotipe,
pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menganalisis data
sekuensing generasi berikutnya (NGS) di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat;
Perangkat keras komputer (sistem komputer); Perangkat keras untuk mendeteksi obyek, gerakan tubuh pengguna dan
perintah; Perangkat lunak aplikasi untuk komputer tablet; Perangkat lunak aplikasi untuk komputer tablet untuk digunakan
dalam mengendalikan dan memantau peralatan pendingin udara; Perangkat lunak aplikasi untuk ponsel pintar; Perangkat
lunak aplikasi untuk smartphone untuk digunakan dalam mengendalikan dan memantau peralatan pendingin udara; Perangkat
lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan pengujian penyakit menular; Perangkat
lunak komputer untuk digunakan dalam mengendalikan dan memantau peralatan pendingin udara; Perangkat lunak komputer
untuk memodifikasi audio, video, dan konten audio-visual; Perangkat lunak komputer untuk tag pintar; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen bisnis dan akuntansi; Perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen sumber daya manusia; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam persewaan karyawan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk penyiaran dan streaming
sesi konten media digital; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak simulasi rekayasa dengan
bantuan komputer; Perangkat lunak untuk memproses gambar, grafik, audio, video, dan teks; Perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk manajemen inventaris berbasis blockchain; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengontrol peralatan
dan aplikasi audio.; Perangkat semikonduktor; Perkakas-perkakas pemantauan sensor optik; Perkakas-perkakas sensor
cairan elektronik; Program perangkat lunak untuk video game; Program permainan video interaktif yang dapat diunduh;
Publikasi elektronik yang dapat diunduh di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat;
Pustaka perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa data; Pustaka perangkat lunak untuk digunakan dalam mendesain
dan mengembangkan algoritma pembelajaran mesin dan jaringan saraf dalam; Respirator wajah elastomer selain untuk
pernapasan buatan; Sandaran penyangga yang diadaptasikan untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Sarung
untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Sirkuit manajemen baterai; Sirkuit terintegrasi (IC) di bidang
sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Sistem baterai yang dapat diperbarui untuk
menyediakan daya cadangan; Sistem pencitraan video; Sistem pengeras suara; Stasiun cadangan darurat untuk pengisian
baterai; Tutup pelindung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Unit transmisi audio; akselerator memori
non-volatile; aksesoris telepon seluler, yaitu
aksesoris handsfree, penutup
telepon seluler dan penutup muka
telepon seluler; aktuator listrik; akumulator listrik; alat fotokopi; alat kontrol elektronik untuk motor; alat pelindung diri (APD);
alat pengontrol jaringan; alat pengontrol manajemen jaringan; alat pengukur dan penguji elektrik atau magnetik; alat pengukur
tingkat laser; alat pengukur volume aliran udara; alat penulis kartu terintegrasi; alat ukur untuk digunakan di bidang otomotif;
alat untuk memeriksa perangko; antena; antena microwave untuk penerimaan data satelit; aparat pemantauan keamanan
listrik untuk digunakan di bidang otomotif; aparat pemantauan kendaraan; aparatus komputasi awan; aparatus untuk
merekam, transmisi menerima dan memanipulasi gambar dan data; aplikasi perangkat lunak ponsel yang dapat diunduh;
aplikasi seluler yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan, termasuk konten interaktif; bahan dan perangkat
semikonduktor, yaitu, system daya dan nirkabel silikon karbida dan galium nitrida; baterai eksternal portabel; baterai isi ulang
untuk menyalakan kendaraan listrik; brosur dan majalah elektronik, buku
komik dan komik strip elektronik; buku elektronik; busbar; cakram CD ROM permainan komputer; cakram audio video, dan
DVD yang
menampilkan musik, komedi,
drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi; cakram dan strip reflektif untuk keausan; cakram laser; catu daya elektronik untuk motor listrik; catu daya, listrik; chip
enkripsi nirkabel untuk mengaktifkan otentikasi global dan audit konstan, dan menyimpan token blockchain; chipset grafis
komputer; colokkan alat elektronik untuk pengujian diagnostik kendaraan; detektor status tingkat baterai; driver perangkat
lunak; dudukan yang disesuaikan untuk tag identifikasi frekuensi radio [RFID]; e-book yang menampilkan konten hiburan,
direkam di media komputer; earphone nirkabel; earphone untuk radio; elektroda grafit untuk digunakan dalam proses
pembuatan baja; face plate untuk telepon selular; file gambar bergerak yang dapat diunduh; film; filter gelombang disesuaikan
untuk digunakan dengan microwave; filter masker pernapasan non medis; filter untuk masker pernapasan non medis; gembok,
elektronik; handset telepon yang menggabungkan mikrofon; hard disk drive; helm hoki; higrometer; indikator gradien; instalasi
panel surya untuk menghasilkan listrik; instrumen komunikasi satelit; instrumen modulasi kode pulsa untuk transmisi melalui
satelit; instrumen radio tetap untuk transceiver data; instrumen telekomunikasi digital; instrumen telekomunikasi untuk
digunakan dalam jaringan radio seluler; inverter surya; isolator sinyal proses; jaringan untuk interkoneksi sistem komunikasi;
kabel baterai; kabel listrik; kacamata; kacamata dan lensa pelindung dan pengaman; kacamata pelindung debu; kamera dan
sensor kendaraan bermotor; kamera fotografi; kapasitor elektrolitik terpolarisasi yang elektroda anodanya terbuat dari
aluminium foil murni dengan permukaan terukir; kapasitor listrik; kartu magnetik yang dikodekan,
yaitu, kartu hadiah dan magnet
dekoratif; kartu sirkuit terpadu; kartu untuk tukar menukar (yang dapat dibaca oleh mesin yang disandikan); kaset audio dan
pita kaset; kasing komputer; komputer berkinerja tinggi; komputer mikro; komputer untuk digunakan di bidang otomotif;
konektor listrik; konten digital yang dapat diunduh berupa cerita visual; konten digital yang dapat diunduh dalam bentuk
publikasi elektronik buku; kontrol jarak jauh dari peralatan dan instalasi ventilasi; konverter daya DC/AC; konverter daya
DC/DC; kotak persimpangan untuk penerangan; kotak persimpangan untuk sirkuit listrik; kotak sambungan untuk kabel listrik;
kotak sambungan untuk sambungan kabel perumahan; manometer; masker pelindung debu; masker wajah untuk berenang;
memori komputer non-volatil; mesin dan peralatan radar untuk cuaca, navigasi dan kontrol lalu lintas udara; modul elektronik
berbasis kendaraan untuk mentransmisikan informasi diagnostik dan status operasional kendaraan; modul memori komputer;
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monitor komputer untuk digunakan di bidang otomotif; paket perangkat lunak komputer; panel surya untuk pembangkit listrik;
papan grafis; papan rangkaian utama untuk LCD; papan sirkuit listrik; pasokan tenaga listrik untuk kendaraan; pelindung
wajah, selain untuk tujuan medis; pemancar dan penerima satelit; pemancar elektronik untuk sinyal gangguan; pemancar
portabel; pemancar sebagai peralatan komunikasi listrik darurat; pemancar sinyal; pemancar telekomunikasi; pemancar untuk
digunakan dalam komunikasi darurat; pemancar untuk memancarkan sinyal bahaya; pemancar untuk memancarkan sinyal
elektronik; pembaca [RFID] identifikasi frekuensi radio; pemindai termal; pemutar cakram suara; penerima komunikasi data;
penerima komunikasi radio portabel; penerima pemancar; penerima portabel; penerima radio untuk digunakan di mobil;
penerima suar; pengendali jarak jauh peralatan dan instalasi pendingin udara; pengendali komunikasi; penggabung udara;
penggandeng sinyal; pengisi daya cepat untuk kendaraan listrik; pengisi daya darurat untuk kendaraan listrik; pengisi daya
kendaraan listrik lambat; pengisi daya kendaraan listrik yang dapat dibawa; pengisi daya mobil listrik; pengontrol Ethernet
memori non-volatile; pengontrol SCSI (SAS) IO dan RAID-on-Chip (RoC) yang terhubung secara serial; pengontrol elektronik
digital untuk alat; pengontrol elektronik digital untuk manipulator; pengontrol elektronik digital untuk peralatan mesin; pengukur
cairan dan bahan bakar; penguncian listrik dan perangkat pengaman; penutup (enclosures) speaker; penutup telepon
genggam; penyumbat telinga untuk perenang; peralatan dan instrumen untuk penelitian ilmiah di laboraturium; peralatan
keamanan untuk memancarkan sinyal video; peralatan keamanan untuk memancarkan sinyal audio; peralatan keamanan
untuk memproses video dan/atau sinyal audio; peralatan keamanan untuk menerima sinyal audio; peralatan keamanan untuk
menerima sinyal video; peralatan kendali jelajah elektronik dan sistem kemudi kendaraan; peralatan komunikasi radio point-topoint; peralatan kontrol radio; peralatan kontrol tenaga listrik; peralatan kontrol untuk peralatan dan instalasi pendingin udara,
khususnya fungsi kenyamanan untuk peralatan dan instalasi pendingin udara; peralatan modulasi kode pulsa untuk transmisi
melalui satelit; peralatan penerima nirkabel; peralatan pengisian daya untuk peralatan yang dapat diisi ulang; peralatan
peralihan telekomunikasi broadband berkapasitas tinggi; peralatan portabel untuk menerima transmisi satelit; peralatan
reproduksi video; peralatan selam air; peralatan telekomunikasi portabel; peralatan telekomunikasi stasiun tanah; peralatan
telekomunikasi untuk digunakan dalam jaringan radio seluler; peralatan untuk merekam, mentransmisikan atau mereproduksi
suara dan gambar; peralatan untuk transmisi via satelit; perangkat elektronik untuk membaca emisi mesin; perangkat keras
akses server jaringan; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang virtual; perangkat keras dan perangkat lunak
komputasi berkinerja tinggi; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membangun/menampilkan animasi dan
video; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membangun/menampilkan gambar, video dan data; perangkat
keras dan perangkat lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat keras dan perangkat
lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area luas; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
menyediakan akses jarak jauh yang aman ke komputer dan jaringan komunikasi; perangkat keras dan perangkat lunak untuk
streaming konten, gambar, dan data; perangkat keras input dan output elektronik dan komputer untuk komputer media dan
displai; perangkat keras komputer berkinerja tinggi dengan fitur khusus untuk meningkatkan kemampuan bermain game;
perangkat keras komputer dalam bentuk pengontrol drive; perangkat keras komputer dalam bentuk preamplifier; perangkat
keras komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong film poliuretan; perangkat keras komputer untuk
digunakan dengan peralatan untuk memotong pelindung layar poliuretan; perangkat keras komputer untuk kecerdasan buatan,
pembelajaran mesin, pembelajaran algoritma, dan analisa data; perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata
uang virtual; perangkat keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat keras komputer yang bersifat
membaca saluran; perangkat keras komputer, yaitu perangkat jalur akses jaringan area lokal; perangkat komunikasi satelit;
perangkat lunak antarmuka komputer; perangkat lunak aplikasi (termasuk yang dapat diunduh); perangkat lunak aplikasi
blockchain; perangkat lunak aplikasi komputer untuk mengakses dan berpartisipasi di platform media sosial; perangkat lunak
aplikasi komputer untuk peralatan atau komputer mobile; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk tablet;
perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk tablet perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi pemrograman
antarmuka (API) untuk membangun/menampilkan gambar, memanipulasi dan memproses gambar; perangkat lunak
blockchain; perangkat lunak computer yang dapat diunduh dan direkam untuk memungkinkan pengambilan data; perangkat
lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk data penyakit menular dan manajemen informasi; perangkat lunak dan
firmware komputer untuk mengelola penyimpanan data pada perangkat penyimpanan periferal; perangkat lunak dan firmware
komputer untuk mengelola penyimpanan data pada solid state drive; perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang
dapat diunduh untuk manajemen jaringan; perangkat lunak dan perangkat keras komunikasi untuk menyediakan akses ke
Internet; perangkat lunak dan perangkat tetap komputer yang direkam dan dapat diunduh untuk perangkat tetap program
sistem pengoperasian; perangkat lunak di bidang blockchain; perangkat lunak game komputer dan perangkat lunak grafis 3D
komputer yang direkam dan dapat diunduh; perangkat lunak game komputer yang dapat diunduh dan direkam; perangkat
lunak grafis; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam kendaraan bermotor; perangkat lunak komputer untuk
digunakan di bidang otomotif; perangkat lunak komputer untuk memodifikasi dan meningkatkan aplikasi; perangkat lunak
komputer untuk memproses gambar, grafik dan teks; perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi mengenai
aktivitas internet; perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi mengenai aktivitas online; perangkat lunak komputer
untuk menganalisa informasi mengenai aktivitas situs web; perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi mengenai
pemakaian dan kinerja aplikasi; perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi mengenai pemakaian dan kinerja
dunia virtual dan konten audio visual; perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi mengenai pemakaian dan
kinerja perangkat lunak; perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi mengenai pemakaian dan kinerja permainan
komputer dan video; perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi mengenai pemakaian dan kinerja situs web;
perangkat lunak komputer untuk mengelola dan melaporkan informasi mengenai aktivitas internet; perangkat lunak komputer
untuk mengelola dan melaporkan informasi mengenai aktivitas online; perangkat lunak komputer untuk mengelola dan
melaporkan informasi mengenai aktivitas situs web; perangkat lunak komputer untuk mengelola dan melaporkan informasi
mengenai pemakaian dan kinerja aplikasi; perangkat lunak komputer untuk mengelola dan melaporkan informasi mengenai
pemakaian dan kinerja dunia virtual dan konten audio visual; perangkat lunak komputer untuk mengelola dan melaporkan
informasi mengenai pemakaian dan kinerja perangkat lunak; perangkat lunak komputer untuk mengelola dan melaporkan
informasi mengenai pemakaian dan kinerja permainan komputer dan video; perangkat lunak komputer untuk mengelola dan
melaporkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja situs web; perangkat lunak komputer untuk mengembangkan aplikasi;
perangkat lunak komputer untuk mengembangkan perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk
mengembangkan permainan komputer dan video; perangkat lunak komputer untuk mengembangkan situs web dan konten
audio visual; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan informasi mengenai aktivitas internet; perangkat lunak komputer
untuk mengumpulkan informasi mengenai aktivitas online; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan informasi
mengenai aktivitas situs web; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja
aplikasi; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja
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dunia virtual dan konten audio visual; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan informasi mengenai pemakaian dan
kinerja perangkat lunak; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja
permainan komputer dan video; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja
situs web; perangkat lunak komputer untuk merancang aplikasi; perangkat lunak komputer untuk merancang perangkat lunak
komputer; perangkat lunak komputer untuk merancang permainan komputer dan video; perangkat lunak komputer untuk
merancang situs web dan konten audio visual; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk streaming
konten media audio-visual melalui
Internet; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk streaming dan
menyimpan konten media audio-visual; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan direkam untuk mengontrol dan
mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh menyediakan layanan pelacakan untuk
pengambilan produk yang disandikan yang telah hilang atau dicuri; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
digunakan dalam pengembangan perangkat lunak; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk enkripsi nirkabel;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola dan melacak produk yang dilacak blockchain; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk mengelola dan memvalidasi transaksi pertukaran aset elektronik menggunakan kontrak
pintar berbasis blockchain; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola transaksi pertukaran aset
elektronik menggunakan teknologi blockchain; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
mentransmisikan/menyiarkan konten audio/video/multimedia; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perbankan
dan pengelolaan kas; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu perangkat lunak sistem operasi yang dapat
diunduh; perangkat lunak komputer yang direkam digunakan untuk memproses perintah suara dan untuk membuat tanggapan
audio untuk perintah suara; perangkat lunak komputer yang direkam untuk memungkinkan penggunaan ponsel secara
handsfree melalui perintah suara dan pengenalan suara; perangkat lunak komputer yang direkam yang memungkinkan
komunikasi antara kendaraan dan perangkat yang terhubung; perangkat lunak komputer yang memungkinkan komunikasi
antara kendaraan dan perangkat yang terhubung; perangkat lunak pelatihan dan aplikasi seluler yang dapat diunduh di bidang
pengujian penyakit menular; perangkat lunak pendidikan dan aplikasi seluler yang dapat diunduh di bidang pengujian penyakit
menular; perangkat lunak permainan
komputer untuk mesin permainan
termasuk mesin slot; perangkat lunak permainan elektronik untuk telepon seluler; perangkat lunak realitas maya yang dapat
diunduh yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality) yang dapat diunduh yang
menampilkan konten hiburan; perangkat lunak sistem pengoperasian komputer yang direkam dan dapat diunduh; perangkat
lunak untuk alat diagnostik kendaraan bermotor; 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 manajemen file dan perangkat lunak berbagi file; perangkat lunak
untuk pengelolaan keamanan kriptografi transmisi elektronik melintasi jaringan komputer; perangkat lunak untuk platform
berbasis blockchain, yaitu perangkat lunak untuk aplikasi terdistribusi; perangkat lunak yang dapat diunduh
berdasarkan lokasi untuk mencari, menentukan,
dan berbagi lokasi; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam
bentuk aplikasi seluler untuk membuat, berbagi,
menyebarkan, dan memasang iklan; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk digunakan di
bidang otomotif; perangkat lunak yang dapat diunduh dan aplikasi seluler untuk digunakan di bidang pengujian penyakit
menular; perangkat lunak yang dapat diunduh melalui internet dan perangkat nirkabel untuk digunakan di bidang otomotif;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai token keamanan; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
memproses pembayaran elektronik; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengakses dan mengendalikan sebuah
komputer dari jarak jauh; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengaktifkan konektivitas internet; perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk menyediakan cadangan terdesentralisasi dari banyak sumber; perangkat lunak yang direkam dan dapat
diunduh untuk kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, pembelajaran algoritma, dan analisa data; perangkat manajemen
jaringan; perangkat penerima untuk koneksi ke jaringan komunikasi; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan listrik;
perangkat penyimpanan data dalam bentuk hard disk drive yang menampilkan memori flash solid state; perangkat
penyimpanan data dalam bentuk hybrid disk drives; perekam elektronik untuk digunakan dengan sistem komputer kendaraan
bermotor; perekam pita video; perkakas proyektor lembar transparansi; permainan elektronik yang dapat diunduh melalui
Internet dan perangkat nirkabel; piranti lunak untuk pengembangan ion; printer sublimasi pewarna; program komputer untuk
manajemen jaringan; program permainan elektronik multimedia interaktif; program-program komputer untuk mewarnai dan
menggambar yang menampilkan kegiatan pembelajaran ekspresi kreatif untuk anak; prosesor yang dapat diprogram; pustaka
perangkat lunak dan arsip data elektronik yang dapat diunduh untuk digunakan dalam sirkuit terpadu dan desain
semikonduktor; radio transceiver nirkabel; radio untuk jaringan komunikasi radio; regulator cahaya [peredam], listrik; remote
control peralatan pemanas dan
instalasi untuk udara ruangan; repeater; resistor listrik untuk peralatan telekomunikasi; rompi anti peluru; sabuk pemberat
untuk scuba diving; sakelar kelembaban; sakelar listrik; saklar jaringan komputer, router, dan adaptor; sambungan listrik;
sambungan listrik (timah ) yang terdiri dari panjang kawat atau bantalan logam yang dirancang untuk menghubungkan dua
lokasi secara listrik; sambungan untuk digunakan dengan kabel serat optik; sarung mikrofon; sel bahan bakar untuk
kendaraan; sel surya dan panel pembangkit listrik; semikonduktor oksida logam terdifusi lateral; sensor parkir untuk
kendaraan; sensor suhu pendingin; sensor termal; serat optik; simulator balap kendaraan; sirkuit terpadu untuk memproses
data yang dibaca dari hard disk drive; sirkuit terpadu untuk memproses data yang dibaca dari solid state drive; sirkuit terpadu
untuk memproses data yang ditulis ke hard disk drive; sirkuit terpadu untuk memproses data yang ditulis ke solid state drive;
sirkuit terpadu untuk mengendalikan hard disk drive; sirkuit terpadu untuk mengendalikan penyimpanan data pada perangkat
penyimpanan periferal yang terhubung ke komputer induk; sirkuit terpadu untuk mengendalikan solid state drive; sirkuit
terpadu untuk menghubungkan periferal Serial ATA ke host yang sesuai dengan PCI Express; sirkuit terpadu untuk
mengubungkan beberapa perangkat ke komputer induk melalui koneksi yang sesuai dengan PCI (Interkoneksi Komponen
Periferal); sistem dan peralatan untuk secara otomatis memberi tahu penyebaran kantung udara kendaraan; sistem dan suku
cadang pengapian; sistem home theatre; sistem lokasi kendaraan bermotor; sistem penentuan posisi global termasuk
komputer; stasiun pengisian untuk pengisian kendaraan listrik; suar radio; switchgear listrik; tabung snorkeling; tag pintar; tag
pintar NFC; tag pintar elektronik; tag pintar identifikasi frekuensi radio (RFID); tangki udara [untuk scuba diving]; telemeter;
telepon genggam dan telepon seluler; tempat kerja (workstation) komputer mobile yang terdiri dari komputer notebook; tempat
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pelindung untuk ponsel; tempat untuk kontak lensa; tempat untuk lensa kontak; terminal dan sakelar listrik; terminal entri data
keamanan yang memiliki perangkat keras dan perangkat lunak pengenalan wajah; terminal komunikasi satelit terdiri dari
pemancar dan penerima satelit tetap dan bergerak; transceiver multiport; transformator listrik; transistor efek medan galium
nitrida untuk sistem penghindaran tabrakan taktis; transistor efek medan semikonduktor oksida logam; transistor mobilitas
elektron tinggi; unit elektrolisis untuk yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia; unit katalisis untuk memproduksi
kalium permanganat dalam sel elektrolit; unit kontrol
untuk peralatan dan instalasi pendingin udara, khususnya fungsi kenyamanan untuk peralatan
dan instalasi pendingin udara; unit kontrol radio; unit pemroses audio; unit pemroses grafis (GPUs); video game dan game
komputer; video game interaktif dan permainan komputer multimedia yang dapat diunduh; visor untuk perlindungan tukang las;
wadah dan pembawa untuk cakra padat dan / atau tape===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022072368
: 19/09/2022 17:16:37
:
: Raldy Rahim Junus

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lingkungan I RT.001/RW.001, Kel. Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo,
Gorontalo, 96211
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kartel Daun
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Putih
: 35
: ===layanan perdagangan elektronik; perdagangan online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072369
: 19/09/2022 17:18:36
:
: HARTONO WIBOWO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CLUSTER PICARDIE BLOK FC.3/3 Modernland RT 002/RW 007, Kel. Kelapa Indah
Kec. Tangerang , Kota Tangerang, Banten, 15117
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: H-TECH
: Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Biru, Merah, Putih
: 6
: ===Alat buka pintu dari logam, bukan-listrik; Peralatan dari logam untuk seluruh pintu kaca; Perlengkapan logam untuk
perabotan; Rel dari logam; Roda perabot dari logam; dudukan/ penyangga dari logam untuk perabotan; engsel dari logam;
fitting dari logam untuk lemari; fitting logam untuk tempat tidur; frame dari logam untuk pintu geser; gantungan baju dari logam;
kait logam untuk pakaian rel; panduan rel logam; perlengkapan penyambung logam; perlengkapan perabotan dari logam;
perlengkapan pintu dari logam; pintu lipat dari logam; rak atau hambalan dari logam,; slider perabot logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072370
: 19/09/2022 17:20:51
:
: MADTONI, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP PASIR ANGIN RT 002/003 DS PASIR MUKTI KECAMATAN CITEUREUP,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16810
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: chudöx WAHAHA
: Sangat Enak dan Nikmat

591

Uraian Warna

: Kuning, 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

: 29
: ===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===
: D042022072371
: 19/09/2022 17:25:12
:
: sri muslicha

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jln. lintas timur, perum permata andalan 2 Blok E no. 11, Kabupaten Pelalawan, Riau,
28353
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Biji Sodap
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih, coklat dan abu-abu
: 30
: ===Cimi-Cimi (kue kering); 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); Makanan dengan bahan
dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar
beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Sediaan aromatik untuk kue kering;
dekorasi marzipan untuk kue; irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; kue gandum; kue kering; kue kering beku; kue
kering berbasis bawang dayak; kue kering berbentuk kerang; kue kering kastengel; kue millet; kue nougat; kue pastry; kue,
biskuit, kue kering; makaroni [kue kering]; meringues (kue); mille-feuilles (kue); mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue);
rugelach [kue kering]; sopapillas [kue kering goreng]; spiced cookies (kue kering); wafer gulung [cookies]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072372
: 19/09/2022 17:25:47
:
: 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
: ===Baju koko; Gamis pria; Kopiah; Peci; Sarung tenun; Songkok (Peci)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072373
: 19/09/2022 17:33:18
:
: You Pte. Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 6 Raffles Quay, #14-04/05, 048580
: 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
: YOUVIT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 30
: ===Permen kenyal; Produk gula-gula dan kembang gula; bar gula-gula; buah (gula-gula); gula gula non-obat; gula-gula; gula-

740

540 Etiket
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gula bebas gluten; gula-gula buah; gula-gula tidak mengandung obat; gula-gula untuk makanan; jeli buah [gula-gula]; permen
buah jelly; permen buah yang lembut; permen karet; permen yang diperkaya kalsium===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072374
: 19/09/2022 17:35:35
:
: PT. DANIUS BERKAH AMANAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Swadaya 1 No. 36 RT. 003 RW. 002 Kapuk Muara, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MABRUKAH & Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah; Emas; Hitam; Putih;
: 25
: ===Daster menyusui; Daster tidur; celana dalam wanita; rok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072375
: 19/09/2022 17:36:15
:
: PT RUANG KUDAPAN NUSANTARA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Holis Regency Blok M Nomor 57, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan
Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat, 40222
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Twitt
: Twitt = Hanya sebuah penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning
: 30
: ===Kue kering yang mengandung tempe; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung
yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; camilan
jagung gembung; camilan jagung rasa keju; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; kue
untuk makanan ringan; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan
sereal; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan berbasis
jagung; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072376
: 19/09/2022 17:39:09
:
: JIMMY HANDOYO

Alamat Pemohon

: Kenanga No.106, Jember

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BERAS DORR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 30
: ===Beras; beras ketan; beras merah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

740

: DID2022072377
: 19/09/2022 17:39:50
:

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 603 dari 696

730

740

Nama Pemohon

: PT. BEVERINDO INDAH ABADI

Alamat Pemohon

: Jl. Raya Semarang-Bawen KM. 25, Kelurahan Bergas Kidul, Kecamatan Bergas,
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah
: Novita Sari Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners, Graha Intermasa Lt. 3, Jl. Cempaka Putih Raya No.
102 Jakarta Pusat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SOMIX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 33
:
===Absinthe (minuman beralkohol); Anggur suling; Aquavit (sejenis arak yang disuling khas Skandinavia); Arak Masak Hon
Mirin; Arak Masak Ryorishu; Arak masak; Arak yang disuling; Aroma essens alkohol; Beram; Bitters (minuman keras) sebagai
perangsang nafsu makan; Brendi (minuman beralkohol); Brendi untuk memasak; Campuran eggnog (minuman susu telur)
beralkohol; Cognac (sejenis arak yang disuling); Cuka Apel; Curacao (minuman keras); Fruit-Wine (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 Tuak; Minuman alkohol pre-mix
(selain yang berbahan dasar bir); 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 anggur beras yang tidak disaring (Tag-ju); Minuman arak (portable); Minuman arak Cina berbahan dasar sorgum;
Minuman arak anggur dilindungi oleh sebutan asal "Armagnac"; Minuman arak anggur yang dilindungi oleh sebutan asal
"Cognac"; Minuman arak dari buah-buahan; Minuman arak dilindungi oleh sebutan asal "Tequila" diresapi dengan vitamin;
Minuman arak sari apel yang dilindungi oleh daerah asal "Calvados"; 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; Minuman
brem berfermentasi (mengandung alkohol); Minuman brendi; Minuman brendi (dari buah); Minuman campuran yang
mengandung alcohol (kecuali bir); Minuman destilasi; Minuman keras Cina yang disuling; Minuman keras Jepang dengan
kandungan ekstrak mamushi-snake; Minuman keras Jepang dengan kandungan ekstrak prem Asia; Minuman keras Jepang
dengan kandungan ekstrak ramuan (tumbuhan); Minuman keras Jepang dengan kandungan pinus; Minuman keras Korea
yang disuling; Minuman keras aprikot Jepang; Minuman keras berbahan dasar kopi; Minuman keras berbahan dasar wiski
khas Scotch; Minuman keras daiquiris beku; Minuman keras wiski dengan tambahan rasa; Minuman malaga berfermentasi
(mengandung alkohol); Minuman wine; Pati alcohol; Permen coklat isi termasuk yang berisi anggur cair dan alkohol; Perry
(minuman bralkohol); Piket minuman yang dibuat dengan merendam ampas perasan buah anggur dalam air; 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); Saguer; Sambuca
(minuman beralkohol); Scotch (minuman beralkohol khas Skotlandia); Sediaan koktail wine (minuman anggur beralkohol);
Sediaan untuk membuat minuman beralkohol; Sherry (minuman beralkohol khas Spanyol); Tequila; Vermouth (sejenis wine);
Vodka; Whisky khas Kanada; Wine (Minuman anggur) rendah alkohol; Wine (minuamn anggur beralkohol sebagai pembuka
sebelum makan untuk merangszng nafsu makan); 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 anggur manis Jepang beralkohol
yang mengandung ekstrak ginseng dan kulit cinchona; Wine (minuman beralkohol dari buah-buahan); Wine buah salak; Winemulled (minuman anggur beralkohol); Wiski (single grain whisky) khas Skotlandia; Wiski (single malt whisky); Wiski (single
malt whisky) khas Skotlandia; Wiski Irlandia; Wiski khas Amerika; Wisky (beralkohol); absinthe koktail (minuman beralkohol
dengan perisa adas); adas manis [minuman keras]; aguardiente [arak tebu]; 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); alkohol (minuman) beras; amaro [minuman keras herbal]; amontillado
(sejenis wine (minuman anggur beralkohol)); anisette [minuman keras]; arak beras suling; armagnac (minuman sejenis brandy
khas Perancis); arrack [arak]; awamori [arak beras suling]; bahan pengganti sake; baijiu [Minuman beralkohol suling Cina];
basi [minuman beralkohol yang difermentasi]; bitters (minuman keras); bokbunjaju [minuman anggur beralkohol raspberry
hitam]; bourbon (minuman berlakohol); brendi (minuman keras) ceri; cachaça (minuman arak khas Portugis); cachaça
[minuman beralkohol yang disuling]; calvados (minuman sejenis brandi dari buah apel atau pear); campuran Wiski (minuman
beralkohol); campuran daiquiri (koktail) beralkohol; campuran koktail (minuman beralkohol); campuran margarita (koktail)
beralkohol; campuran mojito (koktail) 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]; champagne (minuman keras); champagne (minuman keras) cocktails; cider; cordial (minuman keras khas
Amerika Utara); cordials [minuman beralkohol]; cream liqueurs (minuman keras dengan kandungan krim susu); crème liqueurs
(minuman keras dengan penambahan gula); daiquiris (minuman sejenis koktail dengan kandungan rum); dessert wines
(minuman beralkohol); digester [minuman keras dan arak]; eggnog (minuman susu telur) beralkohol; ekstrak alkohol; ekstrak
buah beralkohol; ekstrak minuman beralkohol; gaolian-jiou [arak Cina berbasis sorgum]; gin (minuman beralkohol); grape wine
(minuman beralkohol dari buah anggur); grappa (minuman beralkohol); hard cider (arak apel dengan kandungan alkohol dari
buah apelnya); koktail (minuman anggur beralkohol) putih; koktail (minuman beralkohol) dalam bentuk gelatin dingin; koktail
(minuman beralkohol) dalam bentuk gelatin yang tidak dingin; koktail *; koktail Wine (minuman anggur beralkohol) bersoda;
koktail Wine (minuman anggur beralkohol) merah; koktail beralkohol yang mengandung susu; koktail brendi (minuman
beralkohol); koktail dengan kandungan Gin (minuman beralkohol); koktail rum (minuman beralkohol); koktail tequila; koktail
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vodka; koktail wiski; laojiou [Minuman keras Cina]; limoncello [lemon liqueur]; liqueurs (minuman beralkohol); liquors [minuman
beralkohol]; makgeolli [anggur beras tradisional Korea]; margarita (minuman beralkohol); mead [hidromel]; mezcal (minuman
beralkohol); minuman alkohol berkarbonasi, kecuali bir; minuman alkohol rendah; minuman arak dilindungi oleh sebutan asal
"Mezcal"; minuman arak dilindungi oleh sebutan asal "Tequila"; 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 kopi beralkohol; 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 (herbal); minuman keras [suling];
minuman keras beraroma [minuman beralkohol]; minuman keras berasa peppermint; minuman keras berbahan dasar wiski;
minuman keras blackcurrant; minuman keras dan minuman keras; minuman keras dari buah-buahan; minuman keras dengan
kandungan cokelat; minuman keras dengan kandungan kopi; minuman keras dengan kandungan krim; minuman keras yang
beraroma ekstrak pinus; minuman keras yang beraroma ekstrak prem Jepang; minuman keras yang mengandung ekstrak
mamushi-snake; minuman keras yang mengandung ekstrak ramuan (tumbuhan); minuman keras, arak, dan minuman
beralkohol; minuman koktail buah beralkohol; minuman malt beralkohol dengan aroma, kecuali bir; minuman spirit beraroma;
minuman wiski; minuman yang disuling; 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); rum jus tebu; rye whisky (Minuman beralkohol); sake (minuman beralkohol); sangria
(minuman beralkohol); saos sari tape untuk memasak (angciu); sari apel beralkohol; schnapps (minuman beralkohol); sediaan
koktail beralkohol; sediaan koktail terutama terdiri dari arak suling dan termasuk bir; shirozake [minuman keras campuran
beras Jepang]; shochu [minuman arak suling khas Jepang]; shochu [minuman arak]; soju [minuman arak suling khas Korea];
spirit [minuman arak]; tequila dengan kandungan vitamin; wine buah bersoda; wine dan wine bersoda; wiski; wiski (minuman
anggur beralkohol) malt; wiski (minuman beralkohol) bourbon; wiski bourbon; wujiapie-jiou [Minuman keras Cina]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072378
: 19/09/2022 17:40:50
:
: You Pte. Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 6 Raffles Quay, #14-04/05, 048580
: 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
: Youvit Vitamin Gummies
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 30
: ===Permen kenyal; Produk gula-gula dan kembang gula; bar gula-gula; buah (gula-gula); gula gula non-obat; gula-gula; gulagula bebas gluten; gula-gula buah; gula-gula tidak mengandung obat; gula-gula untuk makanan; jeli buah [gula-gula]; permen
buah jelly; permen buah yang lembut; permen karet; permen yang diperkaya kalsium===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022072379
: 19/09/2022 17:42:35
:
: Afif Rosadi

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sukoharjo 1. Kecamatan sukoharjo. Kabupaten pringsewu, Kabupaten Pringsewu,
Lampung
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Alolieli
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih bercampur pink pastel. Dibagian pita berwarna ungu pastel.
: 42
:
===Desain karakter animasi; Desain seni grafik; Desain situs web; Jasa desain animasi dengan komputer; Layanan desain
dan pembuatan situs web; desain cetakan dengan bantuan komputer; desain dan desain seni grafis untuk pembuatan
halaman web di Internet; desain dan desain seni grafis untuk pembuatan situs web; desain dan pembuatan homepage dan
halaman web; desain dan pembuatan homepage dan situs web; desain dan pembuatan situs web; desain dan pengembangan

740
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homepage dan situs web; desain dan pengembangan kartu ucapan elektronik [e-card]; desain dengan bantuan komputer;
desain grafis; desain grafis berbantuan komputer; desain grafis komputer; desain halaman internet; desain halaman web;
desain homepage; desain homepage dan halaman Internet; desain homepage dan halaman web; desain homepage dan situs
web; desain ilustrasi grafis; desain industri dan seni grafis; desain karya seni; desain merek; desain seni grafis; desain situs
web; desain web; desain, selain untuk tujuan iklan; hosting weblog [blog]; jasa desain; jasa desain grafis; jasa desain grafis
untuk membuat elemen grafis dari logo; jasa desain grafis untuk membuat elemen grafis dari logo perusahaan; jasa desain
logo; jasa desain merek; jasa desain multimedia; jasa desain yang berkaitan dengan barang cetakan; konsultasi desain;
konsultasi desain situs web; konsultasi yang berkaitan dengan desain halaman muka dan halaman Internet; layanan ilustrator;
pembuatan dan desain halaman web untuk orang lain===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022072380
: 19/09/2022 17:46:44
:
: PT. Setiap Hari Dipakai

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sindang Sirna No. 38, RT/RW 006/006, Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota
Bandung.
, Kota Bandung, Jawa Barat, 40153
: Ir. Emil Miraj M.T.
: Jl. Trunojoyo No. 31, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: evermos
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Muda dan Hijau Tua
: 35
:
===Administrasi urusan bisnis waralaba; Distributor; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online melalui
jaringan-jaringan komputer; Iklan, termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan pengawasan diskon dan insentif pelanggan,
perusahaan, dan korporasi; 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 situs barang dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pialang penjualan barang;
Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Layanan perantara bisnis; Pengadaan jasa untuk pihak
lain; Program loyalitas dan insentif pelanggan; administrasi bisnis; informasi bisnis; jajak pendapat; jasa saran untuk
manajemen bisnis; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi organisasi bisnis; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan
minuman; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pengumpulan data riset
pasar; layanan ritel menampilkan program insentif bonus untuk pelanggan; manajemen bisnis; memberikan informasi bisnis
dan pemasaran; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang; mengatur kontrak, untuk orang
lain, untuk penyediaan layanan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pengumpulan
dan analisa data dan statistik riset pasar; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyewaan ruang iklan; promosi
barang dan jasa pihak lain melalui internet; proses administrasi pesanan pembelian; publisitas dan promosi penjualan yang
berkaitan dengan barang dan jasa; Jasa Pencarian Pegawai; Jasa manajemen waralaba; Jasa marketing dan periklanan yang
diberikan melalui database komputer online; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam
barang konsumen; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran 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; Konsultasi manajemen bisnis, yaitu, membantu bisnis untuk mengurangi tapak ekologi dan mengubah praktik
bisnis menjadi kegiatan yang ramah lingkungan melalui optimalisasi pengemasan.; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir
atau layanan promosi penjualan); 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,

740
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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 pemasaran dan promosi penjualan di toko-toko dan atau melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia;
Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan ritel toko serba ada online; Layanan toko ritel online; Layanan toko serba ada
dan ritel; Manajemen bisnis toko serba ada; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembelipembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Organisasi dan manajemen program insentif dan promosi
penjualan; Organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan;
Penjualan atau promosi penjualan; 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).; Promosi penjualan untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Toko pakaian ritel; Toko
serba ada; 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 skema insentif penjualan dan promosi; agen imporekspor; bantuan dalam manajemen bisnis komersial waralaba; demonstrasi barang pada media komunikasi untuk keperluan
ritel; jasa agen impor-ekspor barang; jasa alih daya (outsourcing) di bidang rekrutmen dan kepegawaian; jasa informasi
penjualan, bisnis dan promosi; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui jaringan komputer; jasa organisasi dan
manajemen program promosi insentif dan penjualan; jasa penjualan dan promosi serta pemasaran; jasa promosi penjualan;
jasa toko serba ada retail; 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; kompilasi informasi komersial dan bisnis ke dalam database
komputer; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin pencari untuk promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan
dengan promosi penjualan; layanan agen ekspor-impor; layanan agen impor dan ekspor; layanan iklan dan promosi penjualan;
layanan informasi komersial dan penyediaan informasi bisnis komersial yang disediakan dengan akses ke database komputer;
layanan katalog elektronik; layanan nasihat yang berkaitan dengan promosi penjualan; layanan periklanan bisnis yang
berkaitan dengan waralaba; layanan ritel disediakan oleh toko diskon; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan toko
ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel online yang menampilkan konten digital; layanan waralaba dan ritel;
manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk
pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-
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barang dan/atau jasa-jasa; memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; memproses administrasi pesanan
dan pengadan kerjasama untuk kepentingan pihak lain terkait berbagai jenis barang yang memungkinkan pelanggan untuk
melihat dan membeli barang-barang yang ada di katalog barang dagangan dengan nyaman melalui pemesanan surat atau
jenis telekomunikasi lainnya dan melalui toko diskon; menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan waralaba;
menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan situs web (website) yang
menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain;
optimisasi mesin pencari untuk promosi penjualan; organisasi, operasi dan pengawasan skema insentif penjualan dan
promosi; pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan; pencarian database melalui komputer; pengaturan, pengoperasian
dan pengawasan skema loyalitas, skema insentif, skema insentif promosi dan penjualan; pengecer toko serba ada;
pengumpulan, kompilasi sistematisasi informasi ke dalam database komputer; penyediaan pasar online (marketplace) untuk
pembeli dan penjual; perekrutan tenaga kerja dan konsultasi kepegawaian; presentasi barang di media komunikasi, untuk
keperluan ritel; presentasi barang melalui media komunikasi untuk keperluan pengecer; 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
melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; promosi penjualan untuk pihak ketiga; 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; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba;
sistemasi informasi ke dalam database komputer; toko; toko busana muslim; toko hijab; toko online===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072381
: 19/09/2022 17:46:45
:
: JIMMY HANDOYO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kenanga No.106, Jember
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: INTIZEHAT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 30
: ===Beras; beras ketan; beras merah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072440
: 19/09/2022 22:51:11
:
: Nanang Falianto

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Plindu No. 01 Desa Suci Kec. Panti Kab. Jember 68153, Kabupaten Jember,
Jawa Timur, 68153
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Yovies
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna tidak berpengaruh di label Merek, Hanya penyebutan kata dan nama
: 30
: ===Arang aktif untuk makanan; Bumbu Gulai; Bumbu instan bubuk; Bumbu siap saji; Campuran Bumbu beraroma untuk
Makanan; Cokelat dalam bentuk pralin; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai makanan; Makanan siap saji berbasi beras;
Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Saus Pico de Gallo; Tauco; bumbu olahan [bumbu]; cabe jamu
(bumbu); campuran untuk sediaan saus; cengkeh (bumbu); chow-chow [bumbu]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan
makanan selain minyak esensial; gula merah; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; kapulaga (bumbu); kerupuk
udang; kue stik bawang; kue sus; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar cokelat; merica (bumbu);
minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kopi; perasa vanila untuk keperluan kuliner; perasa,
selain minyak esensial, untuk sup; permen cokelat yang mengandung pralin ; prem chutney (saus); produk-produk berbahan
dasar cokelat; rengginang; saus; saus cranberry [bumbu]; saus daging; saus jamur; saus tomat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072548
: 20/09/2022 11:29:31
:
: PT. INDONESIAN FIRE EQUIPMENT SYSTEMS

Alamat Pemohon

: JL. MT. HARYONO RUKO HARYONO PALACE NO. 22 RT. 015, GUNUNG

740

540 Etiket
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SAMARINDA BARU, BALIKPAPAN UTARA, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PT. INDONESIA FIRE EQUIPMENT SYSTEMS + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih, biru, oranye, hitam, kuning
: 9
: ===Hydrosubmote (3000M water deliver/fire) yaitu suatu alat pemadam jarak jauh, kira-kira 3000M; Pemadam api beroda
(troiley units); Sistem alat pemadam api secara otomatis untuk perlindungan dari api; Tabung pemadam api; Truk pemadam
api (fire trucks); alat pemadam api; alat pemadam kebakaran untuk mobil; mesin pemadam kebakaran; pemadam api;
peralatan pemadam api yang dikendalikan secara elektrik; selang pemadam kebakaran; sistem pemadam api; sistem
pemadam kebakaran dengan bahan aerosol; sistem pemadam kebakaran dengan cairan foam/busa; sistem pemadam
kebakaran dengan cairan foam/busa pada dek kapal, dan dek landasan helikopter; sistem pemadam kebakaran dengan cairan
kimia clean agent; sistem pemadam kebakaran dengan gas CO2; sistem pemadam kebakaran eksternal dengan
penyemprotan meriam air===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072549
: 20/09/2022 11:32:22
:
: PARNO, Dr. EKA J. WAHJOEPRAMONO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BINONG PERMAI BLOK H-29/6 RT 011 RW 015 KEL BINONG KEC CURUG,
Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EKATECH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, hitam, merah
: 5
: ===Desinfektan dan antiseptik; Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan;
Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Sabun cuci tangan dengan
desinfektan; Sediaan penyegar udara untuk mobil; Spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk
keperluan kebersihan; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Wangi-wangian
mobil; busa pembersih tangan untuk desinfektan; deodoran mobil; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan permukaan;
desinfektan sabun wangi; desinfektan saluran kemih; desinfektan semprot; desinfektan untuk instrumen medis; desinfektan
untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis; desinfektan untuk
keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk kolam renang; desinfektan untuk lensa kontak;
desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi; desinfektan untuk peralatan
dan instrumen gigi dan medis; desinfektan untuk peralatan dan instrumen medis; desinfektan untuk toilet kimia; gel pembersih
tangan untuk desinfektan; kain pembersih diresapi dengan desinfektan untuk tujuan kebersihan; kain yang diresapi dengan
desinfektan; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih mangkuk toilet
desinfektan; penyeka yang diresapi dengan desinfektan; pewangi untuk mobil; sabun desinfektan; sediaan pembersih udara;
sediaan untuk digunakan dalam desinfektan; semprotan anti-cetakan untuk desinfektan; semprotan pembersih tangan untuk
desinfektan; spons yang diresapi dengan desinfektan; tisu yang diresapi dengan desinfektan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022072550
: 20/09/2022 11:34:29
:
: TJIOE PETER SUTJIONO, MSC

540 Etiket

: Jl. Baliwerti No. 124-126-128, RT. 006, RW. 010, Kel. Alun-alun Contong, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60174
: Drs. M. Soka S.H., M.H.,
: Jalan Jemur Andayani 50 Blok D No 127-128 Lantai 1 Wonocolo Kota Surabaya
Jawa Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MM
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Hitam, Putih, Jingga

Halaman 609 dari 696

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 19
: ===monumen marmer; mural batu, beton atau marmer; ornamen [patung] yang terbuat dari marmer; ornamen yang terbuat
dari marmer; patung batu, beton atau marmer; patung, patung dan karya seni dari batu, beton atau marmer===
: DID2022072551
: 20/09/2022 11:34:48
:
: TYAS NUGRAHENI, Desylia Antari

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN URANUS 1 BLOK C III NO 37 RT 008 RW 006 , Kota Bandung, Jawa Barat,
40286
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BAKSO GORENG CIK'AN
: BAKSO GORENG CIK'AN MERUPAKAN SUATU PENAMAAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Kuning dan Putih
: 29
: ===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; Kaldu bakso;
Sup bakso matzo; Tahu Bakso; 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022072552
: 20/09/2022 11:37:20
:
: SHENZHEN BLUEWHALE INTEL-CONNECTIVITY S&T CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Floor 7, Block C, Huafeng International Robot Industrial Park, Hangcheng Avenue,
Nanchang Community, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong
Province
, 518100
: 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
: BWIC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu, Hitam
: 35
: ===Layanan informasi, nasehat dan

740

540 Etiket

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,
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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; Penyajian barang di media komunikasi untuk tujuan ritel; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan komputer;
Promosi secara online pada jaringan komputer; penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan
pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072553
: 20/09/2022 11:38:44
:
: HENDRA CHAIDIR

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Taman Duta Mas Blok B.I/45, Rt.001 Rw.009, Kel. Wijaya Kusuma, Kec.
Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kream dan abu - abu
: 3
: ===Busa (kosmetik) [Mousse]; Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik); Kapas wajah untuk kosmetik; Kolonye; Krim lulur badan

740

[Cream-body scrub] kosmetik; Lipstik cair; Losion pelembab (kosmetik); Pasta gigi dan obat kumur; Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Perona Pipi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak
mengandung obat; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir
surya kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Tabir surya yang disemprot; Tempat lipstik; Toner; Toner (cairan penyegar
wajah) kosmetik; alis palsu; aromatik [minyak esensial]; bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cairan
pembersih; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; colognes, parfum dan kosmetik; dupa; gel pelembab [kosmetik];
gel pelembab kulit [kosmetik]; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik;
kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik untuk
anak-anak; krim aromaterapi; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan
dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik; 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 pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang
[kosmetik]; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; kuku palsu; lipstik; losion kosmetik; lotion aromaterapi;
lotion berjemur kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim
perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur; lulur kosmetik; make-up
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[kosmetik]; make-up bedak; maskara; masker kulit [kosmetik]; masker wajah kosmetik; minyak aromaterapi; minyak esensial;
minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial lemon; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan;
minyak kosmetik; minyak pijat; minyak rambut; minyak untuk parfum dan aroma; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk
menghasilkan aroma ketika dipanaskan; pacar [pewarna kosmetik]; parfum; parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum
dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk permen karet;
pelembab; pelembab wajah kosmetik; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari
untuk wajah tidak mengandung obat; penghilang cat kuku berbentuk gel; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil
kosmetik; pensil mata kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang
tidak mengandung obat; perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); persiapan scrubbing (scrubbing
preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cuci; sabun cuci
tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi dalam bentuk cair, padat
atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun untuk
mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun
mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; salep kulit pelembab [kosmetik];
sampo; sampo untuk bayi; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar
matahari; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; semprotan penata rambut; semprotan rambut; shampoo kering; shampoo ketombe;
shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah;
tabir surya; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tisu
bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik;
tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wewangian; wewangian alami; 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

: JID2022072554
: 20/09/2022 11:39:06
:
: PT Permadani Khatulistiwa Nusantara

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rajawali Place Lt. 2, Jl. H.R. Rasuna Said, Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jakarta
Selatan 12910, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Primastuti Purnamasari S.H.,
: Talavera Office Suite, 18th Floor Jl. TB. Simatupang, Kav. 22-26 Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bel Etage & Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan;
Jasa/layanan klub makan; Penyediaan akses ke lounge VIP; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat
pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; layanan lounge hotel; layanan wine bar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072556
: 20/09/2022 11:40:06
:
: Fourcompany Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3rd Floor, 14, Baekjegobun-ro 9-gil, Songpa-gu, Seoul
: Nabila Ambadar S.H., LL.M.,
: Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ABIB
: ABIB = merupakan suatu penamaan / constitutes a naming

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih / Black and White
: 5
: ===Pencuci tangan antibakteri; Pencuci tangan mengandung obat; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan
medis; deterjen untuk keperluan medis; farmasi; gula susu untuk keperluan farmasi; kotak P3K portabel; makanan diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk bayi; obat-obatan untuk keperluan medis; pewangi rumah tangga; sediaan
bakteri untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan nutraceutical untuk tujuan terapeutik atau medis; sediaan
sanitasi untuk keperluan medis; sediaan vitamin; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen nutrisi; tambalan
suplemen vitamin; tisu sanitasi sekali pakai===

740

540 Etiket

Halaman 612 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072557
: 20/09/2022 11:40:59
:
: Tria Sari S.H

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pondok bambu asri raya no 110 rt 013 rw 009, Kota Administrasi Jakarta Timur,
DKI Jakarta, 13430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Abu Umar Kebab
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Oren
: 29
: ===kebab shish (daging)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072558
: 20/09/2022 11:43:30
:
: Hendrik Yanto, Misyellin Debora

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Apel Blok YB No. 5, Harapan Indah, Rt. 004/Rw. 020, Kel. Pejuang, Kec. Medan
Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17131
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PONUT DONAT KENTANG + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning & Cokelat
: 30
: ===donat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072559
: 20/09/2022 11:47:02
:
: PT. PACIFIC EASTERN COCONUT UTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Alamat Pabrik Dusun Ciokong, Sukaresik-Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Jawa
Barat. Alamat Kantor Lippo Cyber Park, Jl. Bulevard Gajah Mada No. 2138, Lippo
Karawaci - Tangerang 15811, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, 46365
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kecap Manis Klatu
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Merah, Hijau, Kuning, Coklat
: 30
: ===Kecap manis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022072560
: 20/09/2022 11:50:28
:
: PT Permadani Khatulistiwa Nusantara

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Rajawali Place Lt. 2, Jl. H.R. Rasuna Said, Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jakarta
Selatan 12910, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Halaman 613 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Primastuti Purnamasari S.H.,
: Talavera Office Suite, 18th Floor Jl. TB. Simatupang, Kav. 22-26 Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MADELEINE HOUSE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan;
Jasa/layanan klub makan; Penyediaan akses ke lounge VIP; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat
pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; layanan lounge hotel; layanan wine bar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072561
: 20/09/2022 11:51:46
:
: PT. Multiguna Ciptasentosa, Ardhimas Kusnadi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Pahlawan No.85, Sukaluyu, Kota Bandung, Jawa Barat, 40123
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ASA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 10
: ===Alat Peningkatan Kulit Medis Menggunakan Laser; Alat untuk terapi magnet; Aparat dan instrumen untuk perawatan kulit;
Aparat perawatan kulit untuk tujuan medis; Aparatus untuk melatih otot untuk keperluan medis; Bantal terapi magnetik; alat
terapi elektromagnetik frekuensi rendah; alat terapi elektromagnetik frekuensi tinggi; aparat dan instrumen untuk terapi
radioisotop; aparat fototerapi untuk tujuan medis; aparatus untuk terapi rileksasi otot; laser untuk keperluan medis; laser untuk
perawatan kosmetik wajah, kulit, folikel rambut; laser untuk perawatan kulit; laser untuk terapi kecantikan; peralatan terapi
fisik; sol terapi magnet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022072562
: 20/09/2022 11:53:02
:
: Hendrik Yanto , Misyellin Debora

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Apel Blok YB No. 5, Harapan Indah, Rt. 004/Rw. 020, Kel. Pejuang, Kec. Medan
Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17131
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PONUT DONAT KENTANG + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning & Cokelat
: 43
: ===Restoran; jasa kafe; jasa restoran; menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan
minuman di restoran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022072564
: 20/09/2022 11:54:35
:
: PT PRIFAT TALENTA INDONESIA

540 Etiket

: Setiabudi 2 Building Lantai 2 Suite 201, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta
Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Halaman 614 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Saktyo Budi Prakoso S.H.,
: Jalan Wiradarma V/16 Komplek TNI AU Waringin Permai Rt/005 Rw/007 Cipinang
Melayu

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PRIFAT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hitam dan Putih
: 35
: ===Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa penjualan melalui online
(internet); Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa dengan berbagai ketrampilan dan
pengalaman; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau
jasa; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan situs web (website) yang
menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain;
penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan
pasar barang dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072565
: 20/09/2022 11:55:40
:
: M.ARDIANSAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL PECINDILAN 6/23 RT006 RW002 KEL,KAPASARI KEC, GENTENG SURABAYA,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60273
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAVINA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: LOGO WARNA HITAM
: 3
: ===Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim ,
losion , atau kosmetik.; Bibit parfum; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter krim (kosmetik); Krim
Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; Krim dan minyak untuk berjemur; 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 mandi untuk bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk
penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim
pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak
mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik;
Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk
pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan
kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata;
Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa
stelah bercukur; Make up remover krim; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik;
Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Produk perawatan kulit, yaitu
serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih
dan pengelupas sel kulit; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Zat
pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; air parfum; amber
[parfum]; ambergris [parfum]; bahan parfum dan perasa/aroma; balm dan krim setelah bercukur; bubuk kosmetik, krim dan
lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; colognes, parfum dan kosmetik; dasar untuk parfum bunga; eau de parfum; ekstrak
bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; gel mandi, krim dan minyak; jel dan krim untuk mandi shower; kaus kaki diresapi
dengan krim pelembab kosmetik; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik yaitu krim,
susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; krim; krim after-shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan
kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan
kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak
mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan
kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh;
krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara;
krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; 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; krim kuku untuk

740

Halaman 615 dari 696

keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit
untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim
malam [kosmetik]; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk
keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim
non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion
dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [nonobat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih
kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim
pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim
perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah
matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik;
krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; 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 tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh [kosmetik];
krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan
kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi
selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa;
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; krim wangi
untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan
balsem untuk keperluan kosmetik; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang
dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari;
lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion
dan krim; make-up menghapus krim; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; 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; pembersih berbentuk krim; pemerah susu krim;
perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); poles dan krim untuk logam; sabun krim; sabun krim tubuh; sachet parfum;
scrub krim tubuh; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan,
termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; semir sepatu dan krim; toner kulit;
toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wewangian, wewangian dan dupa,
selain parfum untuk penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022072567
: 20/09/2022 11:58:29
:
: PT Permadani Khatulistiwa Nusantara

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rajawali Place Lt. 2, Jl. H.R. Rasuna Said, Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jakarta
Selatan 12910, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Primastuti Purnamasari S.H.,
: Talavera Office Suite, 18th Floor Jl. TB. Simatupang, Kav. 22-26 Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Astor Court & Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan;
Jasa/layanan klub makan; Penyediaan akses ke lounge VIP; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat
pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; layanan lounge hotel; layanan wine bar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072568
: 20/09/2022 11:59:14
:
: MOHAMAD FIRDAUS

540 Etiket

: RUSUNAWA NAGRAK TWR 11 LT14.U8RT01/11, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta, 14130

Halaman 616 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: mukalakus
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah,hitam,coklat
: 30
: ===Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka;
makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Mie Lidi
(Lidi-lidian)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022072570
: 20/09/2022 12:00:08
:
: TJIOE PETER SUTJIONO, MSC

540 Etiket

: Jl. Baliwerti No. 124-126-128, RT. 006, RW. 010, Kel. Alun-alun Contong, Kec.
Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60174
: Drs. M. Soka S.H., M.H.,
: Jalan Jemur Andayani 50 Blok D No 127-128 Lantai 1 Wonocolo Kota Surabaya
Jawa Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Jingga
: 35
: ===Jasa penjualan batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu, bingkai, kertas
pelapis dinding; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan granit, keramik; Toko yang menjual batu alam,
marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022072571
: 20/09/2022 12:01:04
:
: ANDRIANUS LUNARDY SETIADI

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BLESSEDSON & LUKISAN
: BLESSEDSON Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan Hitam
: 35
: ===Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa toko pakaian eceran; Periklanan online; Periklanan, pemasaran dan layanan
promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis;
Toko yang menjual pakaian; administrasi franchise (waralaba); jasa grosir untuk pakaian; layanan waralaba dan ritel;
manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; perdagangan barang;
perdagangan online; toko; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

540 Etiket

Jl. Kelapa Cengkir Barat I FI 2/24, Rt. 002, Rw. 011, Kelurahan Kelapa Gading
Timur, Kecamatan Kelapa Gading,
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

: DID2022072573
: 20/09/2022 12:01:59
:
: Ulfah Fauziah

540 Etiket

: Pondok Kopi Blok AC 2 No.4 Rt.007 Rw.05, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13460

Halaman 617 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TSC Tiarashopncraft
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Coklat, Ungu
: 24
: ===kain flanel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072574
: 20/09/2022 12:02:16
:
: CV. HALAMAN SUKSES DIAGUNG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Cibeunying Permai Raya No. 29, RT.004, RW.011, Kelurahan Cigadung,
Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, 40191
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HEYKLIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 3
: ===Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; deterjen pencuci piring cair; pelicin
dan pengharum pakaian yang akan di setrika; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; sabun cuci tangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022072743
: 20/09/2022 15:39:27
: 2022-058927 24/05/2022 JP
: FUJITSU LIMITED

540 Etiket

: 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 211-8588
Japan
: 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
: CoilCenterServices
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 42
: ===Jasa-jasa optimisasi untuk komputer, yaitu, jaringan-jaringan komputer dan konfigurasi perangkat lunak komputer,
instalasi perangkat lunak komputer, pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer yaitu, peningkatan fungsi-fungsi
perangkat lunak komputer, mengubah atau menambahkan fungsi-fungsi untuk perangkat lunak komputer, dan menyediakan
informasi tersebut; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS); Layanan rental komputer; hosting server; jasa
konsultasi dan nasehat untuk sistem komputer; layanan pemrograman komputer; penyewaan server web===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2022072744
: 20/09/2022 15:39:59
:
: BAGUS DARSONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DLIKOSARI RT 004/RW 002 Kel/Desa BLOTONGAN Kec.SIDOREJO Kota
SALATIGA, Kota Salatiga, Jawa Tengah, 50715
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

Halaman 618 dari 696

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: TWIZZ GREEN CRUSH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau,Putih,Hitam,Biru,Kuning
: 34
: ===Kaleng tembakau; Perangkat untuk menghirup pengganti tembakau; Perasa untuk tembakau dan hookah; Perasa, selain
minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik dan dalam perangkat untuk inhalasi pengganti tembakau yang tidak
mengandung nikotin; Pipa rokok; Rokok dengan aroma kopi; Rokok elektrik; Tembakau linting; Tempat untuk rokok; cairan
rokok elektronik [e-liquid]; cerutu; cerutu elektronik; e-liquid [cairan rokok elektronik]; evaporator tembakau; evaporator untuk
tembakau; filter rokok; filter tembakau; filter untuk rokok; kertas rokok; kotak cerutu; kotak rokok; kotak tembakau; kreteks;
larutan nikotin cair dan gel untuk digunakan dalam rokok elektronik; merokok tembakau; pemantik untuk rokok; penggiling
tembakau; perencah, selain dari minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektrik; pipa tembakau; pipa tembakau,
bukan dari logam mulia; produk-produk tembakau; rokok; rokok elektronik; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih;
tembakau; tembakau daun; tembakau kunyah; tembakau linting tangan; tembakau mentah; tembakau mentolasi; tembakau
pipa; tembakau rokok; tembakau untuk digulung sendiri; tembakau yang dipanaskan; wadah tembakau; wadah tembakau dari
logam mulia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072745
: 20/09/2022 15:42:45
:
: YETI NOVITA EKA SARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DSN TEGALYASIN, RT 003 / RW 006, KEL. TEGALARUM, KEC. SEMPU,
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Coklat Keemasan
: 3
: ===Alas bedak; Bibit parfum; Busa rambut; Esens rambut; Garis Mata (Eye liner); Gel jerawat (kosmetik); Hyaluronic serum;

740

Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk spa; Krim mata; Krim pelembab; Krim rambut; Krim untuk vagina yang tidak
mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Lak rambut; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; 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 tangan dan tubuh; Losion
untuk wajah; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker pelembab kulit; Masker perawatan [kaki]; Masker wajah (kosmetik);
Masker wajah arang; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pelembab
dari susu; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi
untuk pewangi ruangan; Produk kosmetik; Sabun; Sabun Batang; Sabun Mandi; Sabun cream; Sabun kosmetik; Sabun mandi;
Sabun mandi, deodoran; Sabun untuk membersihkan payudara; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan perawatan kulit nonobat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; 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; Sipat (Kosmetik); Tanah liat (kosmetik); Tempat lipstik;
Tisu deodoran; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum;
Vitamin rambut; air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bahan parfum dan perasa/aroma; balsam rambut; bedak;
bedak bayi; bedak kosmetik; bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak tubuh; bedak wajah;
bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bubuk bedak wangi; bubuk masker tubuh; bubuk pewangi
anti bau badan; bubuk sabun; cairan penghapus kutek; cat kuku (kosmetik); celak mata; colognes, parfum dan kosmetik;
concealer [kosmetik]; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak (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; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; emolien
rambut; garam mandi kosmetik; gel kosmetik; gel rambut; gel wajah [kosmetik]; glasir rambut; 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; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan
make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik non-medis; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk bibir;
kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher; krim; krim berjemur; krim boot; krim cukur; krim dasar
bedak; krim dingin; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kosmetik; krim kuku; krim
kulit; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim mata; krim pelembab; krim pemoles; krim rambut; krim sepatu; krim
siang; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tubuh; krim tubuh kosmetik; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wangi;
kutek kuku; lipstik; losion; losion untuk kulit; losion bayi; losion kosmetik; losion pemutih kulit wajah; losion rambut; losion
setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion
wajah; lotion kulit kosmetik; lotion masker tubuh; lotion untuk wajah; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak;
make-up dasar bedak; masker kecantikan; masker kecantikan wajah; masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik];
masker lumpur kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker
pembersihan; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker tubuh; masker wajah; masker

Halaman 619 dari 696

wajah kosmetik; masker wajah smoothing; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak kosmetik; minyak
parfum; minyak rambut; minyak untuk parfum dan aroma; mousses [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;
pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pemutih rambut; pencuci vagina untuk
keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pengharum ruangan; pensil alis; pensil kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan
cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut;
pewarna kosmetik; pewarna rambut; pomade rambut; primer kuku [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit
berbentuk cairan; rambut rontok; sabun almond; sabun batang; sabun cair; sabun cuci; sabun cukur; sabun deodoran; 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 fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik;
sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi
udara untuk ruangan; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; semprotan deodoran feminin;
semprotan deodoran kaki; 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 rambut; serum wajah; shampo rambut; tempat lipstik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk
penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tonik rambut; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna rambut;
wax rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022072746
: 20/09/2022 15:43:51
:
: LEE HOIK

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 203dong-2ho, 192, Gyoha-ro, Paju-si, Gyeonggi-do, 10900
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LIFE FOUR CUTS THE FIRST K-PHOTO STUDIO 인생네컷
: Karakter Korea artinya Life Four Cuts

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Muda
: 41
: ===Layanan fotografi; fotografi; fotografi Digital; fotografi potret; layanan pencitraan digital [fotografi]; pengeditan foto;
penyewaan kamera===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072747
: 20/09/2022 15:46:22
:
: PT. LESTARI DINI TUNGGUL

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Anggrek No. 46 Kec. Jagakarsa Kel. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12620
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HOSLINE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Abu-abu
: 10
: ===Pakaian medis; Pakaian untuk pemeriksaan pasien; Pakaian untuk ruang operasi; pakaian pelindung untuk keperluan
medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022072748
: 20/09/2022 15:47:37
:
: PT TAMI KREASI INDONESIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pasundan No. 41, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

740

540 Etiket

Halaman 620 dari 696

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Toms Project
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35
: ===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 penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Toko tekstil dan pakaian;
Toko yang menjual pakaian; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko ritel
online dalam bidang pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072749
: 20/09/2022 15:48:14
:
: WIRAWAN GONARDI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. JAMBLANG I NO. 16 RT.003 RW.002, KEL. DURI SELATAN, KEC. TAMBORA,
JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Siti Hanah S.E.,
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAXXSPEED & LOGO
: Tidak Ada Terjemahan
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Kuning
: 1
: ===Additif untuk bahan bakar motor; Aditif kimia untuk sistem pendingin kendaraan; Aditif non-obat yang digunakan untuk

740

pakan ternak untuk digunakan sebagai suplemen makanan; Aditif semen yang digunakan untuk beton dan mortar; Aditif untuk
mengeraskan; Aditif-aditif kimia untuk resin; Agen aktif permukaan; Agen-agen penstabil untuk resin; Agen deflokulasi untuk
minyak dan minyak mentah; Air Radiator; Antibiotik disc; Antioksidan untuk digunakan dalam fabrikasi; Asam asetat glasial;
Asam nitrat; Asam sulfat; Aspal anti karat (bahan kimia); Bahan Kimia untuk menyerap formaldehida dan bahan kimia untuk
dekomposisi formaldehida; Bahan aktif yang diperoleh dari ekstrak alami, sayuran, laut, hewan, sintetis, bio-teknologi, dan
dimaksudkan untuk dimasukkan dalam komposisi produk kosmetik; Bahan anti kusam untuk jendela; Bahan bakar aditif;
Bahan baku (bahan kimia) untuk pembuatan produk kosmetik; Bahan campuran kimia dalam semen; Bahan kimia (industri);
Bahan kimia berbentuk pasta pencari air; Bahan kimia berbentuk pasta pengukur bensin; Bahan kimia dan komposisi kimia
untuk digunakan dalam aplikasi petrokimia dan aplikasi industri; Bahan kimia dan komposisi kimia yang digunakan di ladang
minyak dan gas; Bahan kimia dasar anorganik; Bahan kimia industri untuk kedap air; Bahan kimia penyamak kulit; Bahan
kimia perawatan industri; Bahan kimia peresap tekstil; Bahan kimia tambahan untuk cat dan pelapis; Bahan kimia untuk
campuran semen; Bahan kimia untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan; Bahan kimia untuk digunakan dalam
industri, pertanian, hortikultura dan perhutanan; Bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan krim , losion, produk
kosmetik atau supplemen makanan; Bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan makanan; Bahan kimia untuk digunakan
dalam pembuatan plastik; Bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura, dan kehutanan, terutama sediaansediaan penguat tanaman; Bahan kimia untuk membuat tekstil kedap air; Bahan kimia untuk mencerahkan tekstil; Bahan kimia
untuk pemurnian air; Bahan kimia untuk solder; Bahan kimia yang digunakan dalam industri; Bahan kimia yang digunakan
dalam industri, sains dan fotografi, serta pertanian, hortikultura dan kehutanan; Bahan kimia yang digunakan dalam industri;
bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan cat dan pelapis; Bahan kimia tambahan untuk cat dan pelapis; resin sintetis
yang digunakan dalam pembuatan cat dan pelapis; polimer dan komposisi polimer yang digunakan untuk pembuatan barang
komersial dan industri; polimer dan komposisi polimer yang digunakan dalam pembuatan cat dan pelapis; resin sintetis, tidak
diproses; polimer yang digunakan untuk pembuatan barang komersial, industri dan domestik; Bahan pembantu untuk
membuat pellet untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan; Bahan pengawet makanan; Bahan perekat untuk
keperluan industri; Bahan perubah fasa (PCM); Bahan tambahan kimia untuk biodiesel; Bahan tambahan/aditif kimia untuk
bahan pengikat mikotoksin untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif nutrisi dalam bentuk
bahan kimia untuk digunakan dalam membuat makanan hewan; Bahan-bahan kimia; Bakteri pengurai makanan; Batu kapur
untuk pertanian; Biji plastik ramah lingkungan; Biji plastik yang belum diolah (Polyethylene); Bijih plastik untuk kantong plastik
degradable; Biostimulant untuk tanah; Butana; Butil glikol eter; Cairan Sistem Power Steering; Cairan atau zat untuk
meningkatkan performa mesin bensin; Cairan atau zat untuk meningkatkan performa mesin diesel; Cairan baterai; Cairan
kimia untuk pendingin mesin; Cairan mesin pelepasan elektrik; Cairan pemadam api dan pencegah nyala api; Cairan
pengeboran; Cairan penghancur sampah organik (decomposer); Cairan peredam kejut; Cairan transfer panas; Cairan untuk
Penambal Ban; Cairan untuk penggunaan dalam pengerjaan logam; Cairan untuk perlindungan bor; Campuran amina;
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Dempul; Dempul untuk mengisi rongga bangunan [bangunan]; Desikan (untuk desikasi digunakan pada barang kemasan dan
kontainer barang kemasan); Enzim berasal dari proses bioteknologi untuk digunakan dalam industri; Enzim untuk digunakan
dalam penyamakan kulit; Etanolamina; Film sinar-X, peka tetapi tidak terpapar; Gas-gas dibekukan untuk keperluan industri;
Gen benih untuk keperluan pertanian; Getah selulosa untuk keperluan industri; Hidrogel polivinil alkohol; Inokulan untuk
merangsang pertumbuhan tanaman gaharu; Isobutanol; Kapur dolomit; Kapur tohor; Katalis Amina; Kimia untuk pembersih;
Kimia yang digunakan dalam industri pengeboran mineral bumi; Kit yang berisi reagen dan protokol untuk penggunaannya
untuk keperluan non-medis; Kompon pengolah panas digunakan dalam pengolahan panas logam; Komponen biologis
keperluan industri dan ilmu pengetahuan; Komponen biologis untuk keperluan ilmu pengetahuan; Komponen biologis untuk
keperluan industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan; Komponen biologis
untuk keperluan pertanian, hortikultura dan kehutanan; Komposisi polimer yang digunakan dalam penerapan industri dan
dalam industri barang-barang komersial dan industrial; Komposisi zat-zat kimia untuk pemadam api; 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; Lemak alkohol etoksilat; Lithium; Lumpur pengeboran untuk minyak, gas dan uap
geothermal yang digunakan untuk industri; Metil tersier butil eter; Mikroorganisme dan enzim untuk pemurnian air di kolam
budidaya; Mineral-mineral untuk industri; Minyak rem dan kopling; Nitrous Oksida; Nonilfenol etoksilat; Oli untuk mengurangi
gesekan bagian dalam mesin; Oxogas; Paraksilena; Pelapis Pupuk Untuk tanaman; Pelapis kimia sebelum pengolahan untuk
coran dan ekstrusi; Pelapis kimia sebelum pengolahan untuk digunakan dalam industri coran dan ekstrusi; Pelarut butil glikol
eter; Pelarut getah; Pelarut pada industri; Pelarut pestisida; Pelarut yaitu, aliphatic; Pemanis buatan; Pencegah kerak ketel;
Pengatur pertumbuhan tanaman; Pengawalemak; Pengawet ikan organik; Penggerak gas untuk aerosol; Penghilang es;
Penghilang karbon; Pengikat emulsi akrilik nanopartikel untuk digunakan pada cat dan pelapis; Penyerap kimia ; Peralatan
untuk mengontrol pengoperasian pemanas dan pendingin air; Perekat alami untuk keperluan industri; Perekat dan lem untuk
keperluan industri; Perekat pestisida; Perekat untuk bahan atap; Perekat untuk digunakan dalam industri; Perekat untuk
digunakan dalam industri, pupuk; Perekat yang digunakan dalam industri; Perekat, selain untuk keperluan alat tulis atau
keperluan rumah tangga; Plastik yang tidak diproses digunakan sebagai bahan baku untuk elastomer; Polietilena; Polietilena
glikol; Polimer olefin (Bahan kimia); Poly aluminium klorida; Probiotik untuk tumbuhan; Propilena; Protein; Protein berbahan
dasar tanaman; Protein kacang; Protein untuk digunakan dalam pembuatan pakan ternak dan pakan untuk budidaya air;
Protein untuk industri makanan hewan; Protein untuk kegunaan industri; Protein yang digunakan untuk pembuatan suplemen
makanan hewan; Pupuk Kompos; Pupuk hidroponik; Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk
perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah; Reagen dan sediaan diagnostik, selain untuk penggunaan medis
atau kedokteran hewan; Reagen yang digunakan untuk stabilisasi bahan biologis untuk digunakan dalam aplikasi ilmiah dan
penelitian; Resin buatan belum diproses; Resin poliamida yang tidak diolah; Resin polimer yang tidak diolah; Resin sintetis
yang tidak diolah; Resin urea; Sari manis, biang gula; Sediaan kimia; Sediaan kimia untuk digunakan dalam industri kosmetik;
Sediaan kimia untuk digunakan dalam pertanian; Sediaan kimia untuk keperluan industri; Sediaan kimia untuk mencegah
hawar gandum; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan industri; Sediaan kimia untuk pengujian
diagnostik in vitro, penyaringan, konfirmasi dan analisis; Sediaan pendingin (refrigerant) ramah lingkungan; Sediaan pendingin
(sediaan anti didih untuk mesin); Sediaan penghilang perekat; Sediaan pengolahan air; Sediaan untuk memadatkan
(tempering) dan mematri (solder); Sediaan untuk semen kedap air dan beton kedap air (kecuali cat); Sediaan — sediaan
pemurni gas; Sediaan-sediaan biologis untuk digunakan pada pertanian dan hortikultura, termasuk perawatan benih; Sediaansediaan pemupukan; Sediaan-sediaan pengatur pertumbuhan tanaman untuk keperluan hortikultura; Sekuestran; Senyawa
anti-macet; Senyawa hidrokarbon; Senyawa kelat (digunakan untuk menghilangkan logam beracun pada pupuk); Senyawa
kimia untuk meningkatkan kerja minyak diesel; Senyawa nabati /tumbuhan yang digunakan dalam pembuatan krim, losion,
produk kosmetik atau supplemen makanan; Sodium hexaametaphosphate (bahan kimia); Suplemen pupuk; Tepung terbuat
dari tanaman adlay untuk keperluan industri; Thomas phosphate [pupuk]; Titanite; Trehalose (bahan kimia); Zat Penghilang
Cat; Zat kimia aktif di permukaan; Zat kimia industri; Zat kimia untuk digunakan dalam pembuatan parfum dan aroma; Zat
kimia untuk hortikultura; Zat kimia untuk membantu pewarnaan; Zat kimia untuk pertanian; Zat kimia yang digunakan dalam
industri; Zat kimia, bahan kimia, sediaan kimia dan elemen alami; Zat pencegah embun pada kaca; Zat pencegah karat untuk
menghilangkan bunyi derit dan pelumas serbaguna; Zat pengikat emulsi akrilik nanopartikel untuk digunakan pada cat dan
pelapis; Zat-zat untuk tumbuh kembang tanaman; Zwavel zuur (cuka getah); abu terbang untuk industri; acesulfame
potassium; acetaldehyde [ethanal]; acetanilide; acrylonitrile butadiene resin styrene, tidak diproses; aditif deterjen untuk bahan
bakar; aditif deterjen untuk bensin; aditif deterjen untuk oli motor; aditif kimia; aditif kimia untuk bahan bakar; aditif kimia untuk
bahan bakar di alam penguat oktan; aditif kimia untuk bahan bakar diesel; aditif kimia untuk bahan bakar mesin pembakaran
internal; aditif kimia untuk bahan bakar motor; aditif kimia untuk bensin; aditif kimia untuk beton; aditif kimia untuk cairan
pengeboran sumur minyak; aditif kimia untuk cairan transmisi; aditif kimia untuk digunakan dalam manufaktur; aditif kimia
untuk digunakan dalam pembuatan inhibitor korosi untuk boiler; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan inhibitor korosi
untuk digunakan dalam bahan bakar; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan kain; aditif kimia untuk digunakan dalam
pembuatan kosmetik; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan makanan; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan
obat-obatan; aditif kimia untuk digunakan sebagai zat pengikat untuk pelet pakan; aditif kimia untuk gemuk; aditif kimia untuk
minyak; aditif kimia untuk minyak mesin; aditif kimia untuk minyak pelumas; aditif kimia untuk oli motor; aditif kimia untuk
pelumas; aditif kimia untuk pembersih sistem injeksi bahan bakar; aditif kimia untuk pengolahan bahan bakar; aditif kimia
untuk pestisida; aditif kimia untuk pupuk; aditif kimia untuk sistem pendingin engine; aditif kimia, yaitu senyawa antifoam; aditif
makanan oenologis [bahan kimia]; aditif pasir pengecoran berbasis oksida besi untuk digunakan dalam industri coran logam;
aditif pelumas; aditif plastik; aditif, bahan kimia, hingga bahan bakar motor; aditif, bahan kimia, hingga fungisida; aditif, bahan
kimia, hingga insektisida; aditif, bahan kimia, untuk mengebor lumpur; aditif-aditif kimia untuk resin; adjuvan (substansi kimia),
selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; adjuvan tanah (substansi kimia) untuk digunakan dalam pertanian;
adsorben kimia untuk menghilangkan kotoran dari bahan bakar; agar-agar (kimia); agen anti-statis; agen flatting silikat, dan
ekstender; agen katalitik; agen kimia; agen kimia untuk penyerapan karbon dioksida; agen pelepas aspal; aglutinants untuk
beton; aglutinants untuk dempul; aglutinants untuk kayu; aglutinants untuk mortar; aglutinants untuk plester; aglutinants untuk
semen; aglutinants untuk tanah liat; air aki; air amonia; air asam untuk mengisi ulang baterai; air berat (sediaan kimia); air
deionisasi; air kalium; air laut untuk keperluan industri; air murni untuk keperluan industri; air raksa; air suling beroksigen; air
suling untuk keperluan industri; air sulingan; air yang diasamkan untuk pengisian akumulator; aki zuur (untuk menambah
listrik); akrilonitril; aktinium; albumen beryodium (sediaan kimia); albumin [hewan atau sayuran, bahan baku]; albumin untuk
digunakan dalam pembuatan; albumin untuk keperluan industri; alcohol; aldehida *; aldehida crotonic; algarovilla untuk
digunakan dalam penyamakan; alginat untuk industri makanan; alginat untuk keperluan industri; alil klorida; alkali; alkali iodida
untuk keperluan industri; alkali kaustik; alkaline; alkaloid *; alkohol alil; alkohol kayu; alkohol kayu manis; alkohol kebun
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anggur; alkohol untuk digunakan dalam pembuatan cat dan pelapis lainnya; alkohol untuk digunakan dalam pembuatan
parfum; alkohol untuk keperluan industri; alkohol*; alkyl alkanolamines; alum aluminium; alumina; aluminatisasi; aluminium
amonium sulfat; aluminium asetat *; aluminium hidrat; aluminium hidroksida; aluminium iodida; aluminium klorida; aluminium
nitrat; aluminium oksida; aluminium oxynitride; aluminium silikat; aluminium sulfat; alunit (bahan kimia); amerisium (bahan
kimia); amida untuk digunakan dalam pembuatan; amil alkohol; amil asetat; amines yaitu alkyl; ammonium vanadate; amonia
[alkali volatil] untuk keperluan industri; amonia anhidrat; amonia tawas; amonia*; amonium aldehida; amonium asetat;
amonium bikarbonat; amonium bromida; amonium dikromat; amonium fluorida; amonium fosfat; amonium hidroksida;
amonium karbonat; amonium klorida; amonium molibdat; amonium nitrat; amonium perklorat; amonium persulfat; amonium
sulfat; amonium sulfida; amonium tawas; amonium tungstate; ampas bubur dari tanaman esparto; ampas kayu yang dihasilkan
melalui proses kimia; ampas tebu untuk digunakan dalam pembuatan kertas; ampas yang dihasilkan melalui proses kimia
mekanis; anhidrida; anhidrida asetat; anhidrida fosfat; anhidrida ftalat; anhidrida kromik; anilin; anisol; antibeku untuk radiator
kendaraan; antibeku untuk sistem mesin cuci kaca depan; antibeku untuk sistem pendingin kendaraan; antibodi monoklonal
untuk tujuan ilmiah; antibodi untuk tujuan ilmiah, selain untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; antifreezes;
antimikroba; antimon; antimon oksida; antimon sulfida; antimonate; antioksidan; antioksidan organofosfit; antioksidan untuk
digunakan dalam industri kosmetik; antioksidan untuk digunakan dalam industri makanan dan minuman; antioksidan untuk
digunakan dalam industri produk makanan; antioksidan untuk digunakan dalam industri suplemen makanan; antioksidan
untuk digunakan dalam industri minuman; antioksidan untuk digunakan dalam industri obat-obatan; antioksidan untuk
digunakan dalam pembuatan; antioksidan untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik; antrasena; arabitol; arang aktif; arang
binatang; arang darah; arang tulang; arang untuk digunakan sebagai kondisioner tanah (media tanaman); arang untuk
keperluan hortikultura (media tanaman); argon; aroma; aromatik [bahan kimia]; arsenik; arsine; asam *; asam adipat; asam
alfa-ketoglutarat; asam amino untuk keperluan industri; asam amino untuk tujuan ilmiah; asam antranilic; asam arsenik; asam
arsenious; asam asetat; asam asetonadikarboksilat; asam belerang; asam benzoat; asam berbasis benzena; asam borat
untuk keperluan industri; asam campuran; asam crotonic; asam etilen akrilat; asam fluorida; asam format; asam fosfat; asam
ftalat; asam galat untuk industri tinta; asam gallotannic; asam glutamat untuk digunakan dalam industri kosmetik; asam
glutamat untuk keperluan industri; asam glutarat; asam hidroklorik; asam iodik; asam karbonat; asam ketoglutarat; asam
kloroasetat; asam klorosulfonat; asam kolat; asam kromat; asam laktat; asam lemak; asam lemak untuk keperluan industri;
asam metakrilat; asam mineral; asam molibdat; asam monokloroasetat; asam nitrat; asam nukleat untuk tujuan ilmiah; asam
oksalat; asam oleat; asam palmitat; asam perklorat; asam persulfat; asam pikrat; asam pirogalik; asam propionat; asam
salisilat; asam sebacic; asam sitrat untuk keperluan industri; asam stearat; asam suksinat; asam sulfinat; asam sulfonat; asam
tanat; asam tartarat; asam tereftalat murni; asam terklorinasi; asam tungstik; asam valerat; asetal; asetat [bahan kimia] *;
asetat kobalt; asetat selulosa, tidak diproses; asetilen; asetilena tetraklorida; asetilena untuk keperluan industri; asetofenon;
aseton; aseton untuk keperluan industri; aspartame; astatin; azobenzene; azodicarbonamide; azoksibenzena; bahan biokimia
untuk tujuan ilmiah; bahan campuran pengawet untuk semen, kecuali cat dan minyak; bahan katoda ternary; bahan keramik
dalam bentuk partikel, untuk digunakan sebagai media penyaringan; bahan kimia tambahan untuk industri pakan ternak;
bahan kimia Pembersih ruang bakar pada mesin kendaraan (Carbon Clean); bahan kimia aktif untuk digunakan dalam
pembuatan insektisida; bahan kimia aktif untuk digunakan dalam pembuatan obat anti-kanker; bahan kimia aktif untuk
digunakan dalam pembuatan obat-obatan; bahan kimia anti air untuk kulit; bahan kimia anti air untuk semen, kecuali cat;
bahan kimia anti lembab, kecuali cat, untuk pasangan bata; bahan kimia anti-pernis untuk windows; bahan kimia antibeku;
bahan kimia berfluorinasi; bahan kimia beton-aerasi; bahan kimia dan sediaan kimia untuk digunakan dalam industri
wewangian, bahan pewangi dan senyawa pewangi; bahan kimia dekarburisasi mesin; bahan kimia digunakan untuk
pengeboran; bahan kimia fisi untuk energi nuklir; bahan kimia hortikultura, kecuali fungisida, herbisida, insektisida, dan
parasitisida; bahan kimia industri; bahan kimia mematri; bahan kimia mesin-decarbonising; bahan kimia oleo untuk digunakan
dalam pembuatan dan pengolahan produk industri; bahan kimia pelembut air; bahan kimia pelindung kain dari noda untuk
penggunaan binatu komersial; bahan kimia pelunak untuk digunakan dalam industri kosmetik; bahan kimia pelunak untuk
digunakan dalam industri obat-obatan; bahan kimia pelunak untuk digunakan dalam industri sediaan mandi; bahan kimia
pelunak untuk keperluan industri; bahan kimia pembekuan kaca; bahan kimia pembentuk gel; bahan kimia pembersih
cerobong; bahan kimia pembersih industri; bahan kimia pemisah minyak; bahan kimia pemurni air; bahan kimia pemurni air
untuk kolam renang; bahan kimia pemurnian minyak; bahan kimia pemutih lemak; bahan kimia pemutih lilin; bahan kimia
pemutih minyak; bahan kimia pencair pati [sediaan ungluing]; bahan kimia pencegah kondensasi; bahan kimia pencegah kusut
untuk industri; bahan kimia pencegah noda untuk digunakan pada kain; bahan kimia pencerah tekstil; bahan kimia pencerah
warna untuk keperluan industri; bahan kimia pengawet makanan; bahan kimia pengelasan; bahan kimia pengkondisi tanah;
bahan kimia pengolahan air; bahan kimia pengolahan air limbah; bahan kimia pengolahan air limbah untuk keperluan industri;
bahan kimia pengolahan air untuk digunakan di kolam renang dan spa; bahan kimia perendaman untuk pemberian warna
[fotografi]; bahan kimia perintis untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia pertanian; bahan kimia pertanian, kecuali
fungisida, herbisida, insektisida, dan parasitisida; bahan kimia pewarnaan enamel; bahan kimia pewarnaan kaca; bahan kimia
tahan api; bahan kimia tahan api untuk pelapis tekstil; bahan kimia tahan lembab untuk bahan bata dan bangunan (tidak
termasuk cat); bahan kimia tambahan industri roti [sediaan tambahan tepung]; bahan kimia tambahan untuk bahan bakar
petrol, gasolin dan motor; bahan kimia tambahan untuk digunakan dalam pembuatan dan pengawetan pakan ternak; bahan
kimia tambahan untuk makanan; bahan kimia tempering untuk digunakan dalam pengerjaan logam; bahan kimia tempering
untuk digunakan dalam penyolderan; bahan kimia untuk analisis di laboratorium, selain untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; bahan kimia untuk bahan bakar untuk reaktor nuklir; bahan kimia untuk digunakan dalam akuarium; bahan
kimia untuk digunakan dalam budidaya; bahan kimia untuk digunakan dalam dekontaminasi situs yang tercemar; bahan kimia
untuk digunakan dalam hortikultura; bahan kimia untuk digunakan dalam industri baterai lithium ion; bahan kimia untuk
digunakan dalam industri dan pengawetan makanan, suplemen makanan dan minuman; bahan kimia untuk digunakan dalam
industri dan sains; bahan kimia untuk digunakan dalam industri gula-gula; bahan kimia untuk digunakan dalam industri kain
atau tekstil; bahan kimia untuk digunakan dalam industri kertas; bahan kimia untuk digunakan dalam industri perekat; bahan
kimia untuk digunakan dalam industri sel surya; bahan kimia untuk digunakan dalam industri, sains dan fotografi; bahan kimia
untuk digunakan dalam industri, sains dan fotografi, serta pertanian, hortikultura dan kehutanan; bahan kimia untuk digunakan
dalam kehutanan; bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan, kecuali fungisida, herbisida, insektisida dan parasitisida;
bahan kimia untuk digunakan dalam kromatografi; bahan kimia untuk digunakan dalam litografi; bahan kimia untuk digunakan
dalam pelapisan logam; bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan tinta dan cat; bahan kimia untuk digunakan dalam
pembuatan zat warna; bahan kimia untuk digunakan dalam pemurnian protein untuk penggunaan in vitro; bahan kimia untuk
digunakan dalam pengeboran minyak; bahan kimia untuk digunakan dalam pengembangan produk bioteknologi; bahan kimia
untuk digunakan dalam pengolahan karet alam; bahan kimia untuk digunakan dalam pengolahan plastik; bahan kimia untuk
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digunakan dalam pertanian; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan; bahan kimia untuk
digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan, kecuali fungisida, herbisida, insektisida dan parasitisida; bahan kimia
untuk digunakan dalam produksi karet sintetis; bahan kimia untuk digunakan dalam proses industri bioteknologi; bahan kimia
untuk digunakan dalam sains; bahan kimia untuk diresapi tekstil, bulu, kulit, kain bukan tenunan dan anyaman; bahan kimia
untuk galvanisasi; bahan kimia untuk industri; bahan kimia untuk industri cat; bahan kimia untuk industri pigmen; bahan kimia
untuk industri sediaan pelindung, penghambat api, dan bahan peresapan; bahan kimia untuk industri sediaan untuk mencegah
korosi; bahan kimia untuk industri sediaan untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi; bahan kimia untuk melepaskan
wallpaper; bahan kimia untuk membilas radiator; bahan kimia untuk membuat tekstil kedap air; bahan kimia untuk
mempercepat pengerasan semen; bahan kimia untuk mencegah pertumbuhan jamur; bahan kimia untuk mencetak [fotografi];
bahan kimia untuk menempel dan mengikat; bahan kimia untuk menghilangkan asam dalam aplikasi manufaktur industri;
bahan kimia untuk mengolah limbah berbahaya; bahan kimia untuk menyerap oksigen; bahan kimia untuk meresapi kulit;
bahan kimia untuk merontokkan daun tanaman; bahan kimia untuk minyak, lemak, dan lilin; bahan kimia untuk pelapis tekstil,
bulu, kulit, kain bukan tenunan dan anyaman; bahan kimia untuk pelindung kain dari noda; bahan kimia untuk pembersih dan
pengkilat cat mobil; bahan kimia untuk pembuatan sediaan zat bantu; bahan kimia untuk pemisahan minyak mentah dari tanah
dan air; bahan kimia untuk pemrosesan film fotografi; bahan kimia untuk pemrosesan film sinar-X; bahan kimia untuk
pemurnian anggur; bahan kimia untuk pendingin radiator; bahan kimia untuk pengolahan air buangan pada kapal; bahan kimia
untuk penyaringan dari plastik yang tidak diproses; bahan kimia untuk penyaringan zat kimia; bahan kimia untuk penyaringan
zat mineral; bahan kimia untuk penyaringan zat nabati; bahan kimia untuk perawatan dan pemeliharaan otomotif; bahan kimia
untuk peremajaan kulit; bahan kimia untuk solder; bahan kimia viscose [ester selulosa]; bahan kimia viscose untuk digunakan
dalam industri; bahan kimia yang bersifat peka cahaya untuk digunakan dalam fotografi; bahan kimia yang digunakan dalam
fermentasi anggur; bahan kimia yang digunakan dalam industri cat dan pelapis; bahan kimia yang digunakan dalam industri
display kristal cair; bahan kimia yang digunakan dalam proses akhir fotografi; bahan kimia yang digunakan sebagai bahan dan
aditif dalam industri makanan, suplemen makanan dan minuman; bahan kimia yang digunakan untuk membuat atau
meningkatkan cita-rasa, rasa dan tekstur makanan di mulut; bahan kimia yang digunakan untuk menunjukkan kerusakan pada
pelapis kertas; bahan kimia yang digunakan untuk pengolahan air; bahan kimia, kecuali pigmen, untuk industri enamel; bahan
kimia, yaitu isocyanates; bahan moderasi untuk reaktor nuklir; bahan pembasah untuk digunakan dalam industri cat; bahan
pencegah penuaan dini (sediaan-sediaan kimia) untuk makanan dan kosmetika; bahan pengawet kimia untuk digunakan
dalam industri sabun dan minyak nabati; bahan pengawet kimia untuk digunakan dalam produksi berbagai bahan kimia; bahan
pengawet kimia untuk industri makanan; bahan pengawet kimia untuk silase; bahan pengemulsi, pendispersi, pelarut dan
pembasah; bahan pengental yang digunakan dalam industri; bahan pengental yang menjadi produk biokimia untuk keperluan
industri; bahan plastik yang tidak diproses dalam bentuk bubuk, cair atau pasta; bahan sintetis untuk menyerap minyak; bahan
untuk mematri; bahan untuk menempel; bahan untuk rilis; bakteri asam laktat untuk digunakan dalam industri makanan;
bakteri probiotik untuk industri makanan; bakteri untuk digunakan dalam pembuatan makanan; bakteri untuk pengolahan air
limbah; bakterisida oenologis [sediaan kimia untuk digunakan dalam industri anggur]; barium; barium fosfat; barium hidroksida;
barium klorida; barium nitrat; barium nitrite; barium peroksida; barium sulfat; barium sulfida; baryta (bahan kimia); barytes
(bahan kimia); basa [sediaan kimia]; batu kapur bubuk untuk keperluan pertanian; batu kapur granula untuk keperluan
pertanian; bauksit; bekatul [pupuk]; belerang; benih mikroorganisme selain untuk pemakaian medis dan kedokteran; benih
mikroorganisme selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; bensol; bentonit; benzaldehida; benzena; benzidin;
benzidine sulfate; benzofenon; benzoic sulfimide; benzoil peroksida untuk keperluan industri; benzyl alkohol; benzyl chloride;
benzyl eter; berkelium; besi fosfat; besi klorida; besi nitrat; besi sianida; besi sulfat; besi sulfida; betaines untuk digunakan
dalam pembuatan; bifenil; biokimiawi untuk penggunaan ilmiah in vitro dan in vivo; biostimulan menjadi persiapan nutrisi
tanaman; bismut; bismut klorida; bismut nitrat; bismut subnitrate untuk keperluan kimia; boraks; borates; boric acid; borneol;
boron; boron fosfat; bromin untuk keperluan kimia; bromobenzena; bromoform; bubuk dan sediaan penambahan tanah
organik; bubuk darah [pupuk]; bubuk yang berfungsi untuk pengeras tanah; bubur jerami; bubur kayu; bubur kayu untuk
digunakan dalam industri; bubur kayu untuk keperluan industri; bubur kertas; bubur kertas daur ulang; bubur kertas tanpa tinta;
bubur kertas yang telah jernih; bubur kertas yang telah jernih untuk digunakan dalam industri; bubur kimia; bubur termomekanis; budaya mikroorganisme, selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; bunga belerang untuk keperluan
kimia; bungkil kedelai berbentuk protein [bahan baku]; bungkil kedelai berbentuk tepung untuk keperluan industri; busa kimia
pemadam kebakaran; butadiena; butanadiol; butanol; butil asetat; butiran kaca untuk digunakan dalam filter kolam renang;
cairan aditif pembentuk upper layer atas pada struktur jalan; cairan anti beku; cairan bantu untuk digunakan dengan abrasive;
cairan deicing; cairan hidrolik; cairan kalibrasi untuk peralatan medis; cairan kimia pembersih, mencegah dan menghentikan
kebocoran radiator; cairan kimia pencair es; cairan kimia pencegah karatan; cairan kimia penghilang es untuk kaca depan
mobil; cairan kimia untuk deicing; cairan kimia untuk melancarkan pipa minyak (scale inhibitor); cairan kimia untuk pembersih
karburator; cairan knalpot diesel; cairan magnetik untuk keperluan industri; cairan pendingin untuk digunakan dalam
pengerjaan logam; cairan pendingin untuk pendingin udara; cairan photopolymer pelapis untuk digunakan sebagai lapisan
permanen untuk sirkuit tercetak; cairan power steering; cairan silikon; cairan stabilisasi tanah; cairan transfer panas untuk
keperluan industri; cairan transmisi; cairan transmisi otomatis; cairan untuk menghilangkan sulfat dari akumulator; cairan untuk
sirkuit hidrolik; calcium sulfate; californium; calomel [merkuri klorida]; campuran aromatil; campuran bahan-bahan kimia dan
bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian; campuran karbon hitam untuk keperluan industri atau pertanian;
campuran kimia untuk tanah; campuran kimia untuk tanah untuk keperluan hortikultura; campuran kimia untuk tanah untuk
keperluan pertanian; campuran pot hortikultura; carbolineum untuk perlindungan tanaman; carboxymethyl cellulose digunakan
sebagai pengubah reologi dalam pembuatan sediaan perawatan pribadi; carboxymethyl cellulose digunakan sebagai
pengubah retensi air dalam pembuatan kertas dan kardus; catechu (sediaan kimia); cetakan daun [pupuk];
chloronitrobenzene; cobalt oxide untuk keperluan industri; collodion *; conditioner adonan untuk industri makanan; continuous
microemulsion; creosote untuk keperluan kimia; cryolite; cryolite sintetis; cuka kayu [asam piroligna]; cuka spirit [asam asetat
encer]; cumene; cyclohexane; cycloparaffin; cymene; damar polimer untuk digunakan dalam pembuatan tinta cetak (printing
ink); damar wangi untuk ban; damar wangi untuk kulit; darah tali pusat untuk tujuan ilmiah; darah tali pusat untuk tujuan
penelitian; darah tali pusat, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; dedak beras yang telah difermentasi untuk
digunakan dalam industri kosmetik; dekstrin [ukuran]; dekstrin untuk keperluan industri; dempul dan pengisi pasta lainnya;
dempul kaca; dempul plastik; dempul untuk digunakan dalam industri dirgantara; dempul untuk digunakan oleh tukang ledeng
untuk menempelkan toilet; dempul untuk perbaikan bodi mobil; desikan; desikan untuk menyerap (adsorpsi) kelembaban;
desikan untuk menyerap kelembaban; deterjen biodegradable untuk digunakan dalam proses manufaktur; deterjen industri
untuk digunakan dalam proses manufaktur; deterjen untuk digunakan dalam industri sampo rambut; deterjen untuk digunakan
dalam proses manufaktur; deterjen untuk keperluan industri sebagai bagian dari proses manufaktur; dianisidine; diastase
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untuk keperluan industri; dicyandiamide; dietil ftalat; dietilzinc; difenil; difenilmetana; digestat organik; digestat organik (pupuk);
diisopropyl eter; diklorobenzena; diklorometana; dimethyl formamide; dimethyl phthalate; dimethyl sulfate; dimethylaniline;
dinitrogen oksida; disakarida; dispersan lumpur; dispersan minyak; dispersan minyak bumi; dispersan pigmen untuk digunakan
dalam industri kosmetik; dispersan silikon koloid; dispersan untuk digunakan dalam industri kertas; dispersan untuk pigmen;
dispersi plastik; dispersi plastik untuk digunakan dalam industri lak; dispersi plastik untuk digunakan dalam industri tinta cetak;
disprosium; dolomit untuk keperluan industri; dopan untuk digunakan dalam industri semi-konduktor; eksipien untuk digunakan
dalam industri sediaan-sediaan farmasi dan atau suplemen makanan; ekstrak botani, selain minyak esensial, untuk digunakan
dalam pembuatan kosmetik; ekstrak fermentasi untuk keperluan industri; ekstrak ramuan, selain minyak esensial, untuk
digunakan dalam industri kosmetik; ekstrak teh untuk digunakan dalam industri kosmetik; ekstrak teh untuk digunakan dalam
industri obat-obatan; ekstrak teh untuk digunakan dalam industri produk makanan; ekstrak teh untuk digunakan dalam
pembuatan; ekstrak teh untuk industri makanan; ekstrak teh untuk keperluan industri; ekstrak tumbuhan, selain minyak atsiri,
untuk digunakan dalam industri kosmetik; elektrolit baterai; elemen kimia fisi; elemen pengatur biologis untuk penyakit; elemen
radioaktif untuk tujuan ilmiah; emas klorida; emulsi fotografi; emulsi lilin digunakan sebagai agen kedap air dalam pembuatan
lilin yang digunakan untuk memproduksi produk; emulsi silikon; enamel dan bahan kimia pewarnaan kaca; enzim untuk
digunakan dalam hidrolisis pati; enzim untuk digunakan dalam hidrolisis protein; enzim untuk digunakan dalam industri industri
jus buah; enzim untuk digunakan dalam industri industri makanan hewan peliharaan; enzim untuk digunakan dalam industri
industri nutraceuticals; enzim untuk digunakan dalam industri susu; enzim untuk digunakan dalam industri tekstil; enzim untuk
digunakan dalam pengolahan air; enzim untuk digunakan dalam pengolahan produk samping makanan; enzim untuk
digunakan dalam pengolahan tebu; enzim untuk digunakan pada atau di tanaman serta di atau di bahan makanan untuk
hewan; enzim untuk industri deterjen; enzim untuk industri industri bir; enzim untuk industri makanan; enzim untuk industri
minuman; enzim untuk industri roti; enzim untuk keperluan industri; enzim untuk membantu pencernaan untuk digunakan
dalam industri pembuatan pakan ternak; enzim untuk tujuan ilmiah; enzim untuk tujuan ilmiah atau penelitian; enzim untuk
tujuan penelitian; epiklorohidrin; epoksi; erbium; erythritol [pemanis buatan]; erythritol untuk industri makanan; erythritol untuk
industri minuman; es kering [karbon dioksida]; ester *; ester asam asetat; ester asam lemak; ester selulosa untuk keperluan
industri; etana; etanol [senyawa kimia]; etanol untuk tujuan ilmiah; eter *; eter selulosa untuk keperluan industri; eter selulosa,
tidak diproses; eter sulfur; ethanolmines; ethyleneamines; etil alkohol; etil eter; etil ftalat; etil iodida; etil karbamat; etil klorida;
etil malonat; etilamin; etilen diklorida; etilen klorohidrin; etilena; etilena glikol; etilena oksida; etsa; etsa untuk digunakan dalam
industri papan sirkuit cetak; etsa untuk digunakan dalam industri semi-konduktor; europium; fenantrena; fenol untuk keperluan
industri; fenotiazin untuk digunakan dalam industri obat-obatan; fermentasi susu [sediaan bakteri] digunakan dalam industri
bahan makanan; fermentasi susu untuk industri makanan; fermentasi susu untuk keperluan industri; fermentasi susu untuk
keperluan kimia; fermentasi untuk keperluan kimia; fermium; feromon sintetis, selain untuk keperluan medis; feromon, selain
untuk keperluan medis; fiksatif histologis; fiksatif sitologis; film fotografi peka chaya, tidak terpapar; film fotografi yang tidak
terpapar; film fotosensitif, tidak disinari; film peka cahaya, tidak terpapar; film sinematografi yang tidak terpapar; film
sinematografi, peka tetapi tidak terpapar; flavonoid [senyawa fenolik] untuk keperluan industri; flokulan; fluks pengelasan
logam; fluorin; fluorit dan bahan kimia dan bahan berbasis fluorin, seperti asam fluorida, zat pendingin dan propelan berbahan
dasar fluorin, dan aluminium tri-fluorida; formaldehida; formalin aldehida untuk keperluan kimia; formamide; format; fosfat;
fosfat [pupuk]; fosfat untuk pengolahan air; fosfat untuk pengolahan air minum; fosfatida; fosfin; fosfoprotein; fosfor; fosfor
klorida; fosfor sulfida; fosgen; fotokatalis; fotoresis; fransium; furan; furfural; gadolinium; galaktosa untuk keperluan industri;
galium; gallate dasar bismut (bahan kimia); gambir; gambut [pupuk]; garam [pupuk]; garam [sediaan kimia]; garam abu; garam
amoniak; garam amonium; garam anorganik untuk keperluan industri; garam asam halogen; garam asam organik; garam batu
untuk menghilangkan es; garam beryodium; garam besi; garam cair untuk menghilangkan es; garam dari logam tanah jarang;
garam emas; garam ganda; garam kalsium; garam kasar; garam kompleks; garam krom; garam kromik; garam logam alkali;
garam logam mulia untuk keperluan industri; garam magnesium; garam merkuri; garam natrium [senyawa kimia]; garam nikel;
garam pemberi warna [fotografi]; garam spirit; garam untuk keperluan industri; garam untuk menetralisir bahan kimia untuk
rumput atau tanaman; garam untuk mewarnai logam; garam untuk pelunakan air; garam untuk pengawetan, selain untuk
bahan makanan; garam untuk sel galvanik; garam, mentah; gas padat untuk keperluan industri; gas pelindung untuk
pengelasan; gas pendingin; gas propelan untuk aerosol; gel elektroforesis; gel etsa untuk keperluan industri; gel silika; gelatin
untuk keperluan fotografi; gelatin untuk keperluan industri; gelatin yang digunakan dalam industri kertas cetak; gen benih untuk
produksi pertanian; getah [perekat] untuk keperluan industri; getah [perekat], selain untuk keperluan alat tulis atau rumah
tangga; getah arab untuk keperluan industri; getah dari tanaman tragakan untuk digunakan dalam industri; getah dari tanaman
tragakan untuk keperluan industri; getah selulosa untuk industri makanan; getter [zat aktif secara kimia]; gipsum untuk
digunakan sebagai pupuk; glasir keramik; gliadin untuk keperluan industri; glikogen; glikol; glikol eter; glikoprotein; gliserida;
gliserin sintetis; gliserin untuk digunakan dalam pembuatan; gliserin untuk keperluan industri; gliserol untuk digunakan dalam
pembuatan; globulin untuk keperluan industri; glukosa untuk industri makanan; glukosa untuk keperluan industri; glukosida;
glutelin untuk keperluan industri; gluten [lem], selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; gluten untuk industri
makanan; gluten untuk keperluan industri; glycol diether and tetrahydrofuran solvents untuk digunakan dalam pembuatan
produk; glycol ether esters and ketones; glycols; glycyrrhizin [pemanis buatan]; grafit alami untuk keperluan industri; grafit
buatan (bahan kimia) untuk digunakan dalam industri baterai sel sekunder; grafit buatan (bahan kimia) untuk keperluan
industri; grafit dalam bentuk mentah atau setengah jadi untuk digunakan dalam pembuatan; grafit untuk keperluan industri;
graphene; gurjun balsam untuk digunakan dalam industri pernis; halida; halogen; halogenated; halogenida organik; helium;
hexachloroethane; hexamethylenediamine; hidrat; hidrazin; hidrazobenzena; hidrazon; hidrogen; hidrogen klorida; hidrogen
peroksida untuk keperluan industri; hidrogen sianida; hidrogen sulfida; hidrokarbon aromatik; hidroklorat; hidrokuinon;
hidromagnesit; hiposulfit; holmium; hormon tanaman [fitohormon]; hormon untuk mempercepat pematangan buah; humektan;
humus; huntite; indikator kelembaban kimia dalam bentuk strip, pelet dan film; indole untuk keperluan industri; inhibitor korosi;
inhibitor perkecambahan [sediaan anti-kecambah]; intermedit; inulin untuk industri makanan; ionomer; iron oxide; iron sulfate;
isinglass (gelatin), selain untuk keperluan alat tulis, rumah tangga atau keperluan makan; iso-parafin; isoparafin;
isopropanolamines; isotop untuk keperluan industri; itrium; kadmium klorida; kadmium sulfida; kain cetak biru; kain peka
cahaya untuk fotografi; kainite; kalium; kalium asetat; kalium bikromat; kalium dioksalat; kalium ferricyanide; kalium
ferrocyanide; kalium fluosilikat; kalium fosfat dibasik; kalium hidroksida; kalium klorida; kalium nitrat; kalium sianat; kalium
sianida; kalium silikat; kalium sulfat; kalsium; kalsium aluminat; kalsium bisulfit; kalsium fluorida; kalsium fosfat; kalsium
hidroksida; kalsium hidrosulfida; kalsium iodida; kalsium karbida; kalsium karbonat; kalsium klorida; kalsium nitrat; kalsium
oksida; kalsium peroksida; kalsium sianamida; kalsium sianamida [pupuk]; kalsium sianida; kalsium silikat; kalsium sulfida;
kalsium tungstat; kamper, untuk keperluan industri; kaolin; kaolin terkalsinasi untuk keperluan industri; kapur asetat; kapur
karbonat; kapur klorida; kapur nitrogen pupuk kandang; kapur pertanian; karbazol; karbit; karbohidrat (bahan kimia) digunakan
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sebagai bahan dalam industri nutraceuticals; karboksimetil selulosa; karboksimetil selulosa digunakan sebagai aditif kimia
untuk digunakan dalam pembuatan makanan; karboksimetil selulosa digunakan sebagai bahan kimia pengawet buah;
karboksimetil selulosa digunakan sebagai bahan pengental dalam pembuatan bahan kimia pertanian; karboksimetil selulosa
digunakan sebagai bahan pengikat dalam pembuatan kertas dan karton; karboksimetil selulosa digunakan sebagai pengatur
reologi dalam pembuatan glas keramik; karboksimetil selulosa digunakan sebagai pengatur retensi air dalam pembuatan glasir
keramik; karboksimetil selulosa digunakan sebagai pengubah reologi dalam pembuatan kosmetik; karboksimetil selulosa
digunakan sebagai reduksi kehilangan cairan dalam lumpur pengeboran; karboksimetil selulosa digunakan sebagai sediaan
anti-reabsorpsi dalam industri deterjen; karboksimetil selulosa digunakan sebagai sediaan anti-reabsorpsi dalam industri lilin;
karboksimetil selulosa digunakan sebagai sediaan anti-reabsorpsi dalam industri poles; karboksimetil selulosa digunakan
sebagai sediaan eksipien dalam industri obat-obatan; karboksimetil selulosa digunakan sebagai zat penahan air dalam
pembuatan bahan kimia pertanian; karbon; karbon ( zat arang ); karbon aktif; karbon aktif digunakan untuk filtrasi akuarium;
karbon bubuk untuk digunakan dalam industri baterai sel sekunder; karbon dioksida; karbon disulfida; karbon hewani; karbon
hitam untuk keperluan industri; karbon monoksida; karbon tetraklorida; karbon untuk filter; karbon untuk keperluan industri;
karbonat; karbonat hidrat; kasein untuk industri makanan; kasein untuk keperluan industri; katalis; katalis biokimia; katalis
perengkahan cairan; katalis perengkahan minyak bumi; katalis untuk digunakan dalam industri pengolahan minyak; katalis
untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia industri; katalis untuk digunakan dalam pembuatan karet; katalis untuk
digunakan dalam pembuatan plastik; katalis untuk digunakan dalam pembuatan polimer; katalis untuk digunakan dalam
proses biokimia; katalis untuk digunakan dalam proses kimia; katalis untuk proses kimia dan biokimia; katalis untuk proses
oksidasi; kaustik untuk keperluan industri; kertas albumenasi; kertas baryta (bahan kimia); kertas cetak biru; kertas diazo;
kertas foto; kertas foto yang peka secara kimia; kertas fotometrik; kertas fotosensitif; kertas fotosensitif untuk digunakan dalam
citra medis; kertas lakmus; kertas nitrat; kertas peka cahaya; kertas reaktan, selain untuk keperluan medis atau kedokteran
hewan; kertas self-toning [fotografi]; kertas tes, bahan kimia; keton; kieserite; kimia pembersih mesin otomotif; kimia
pembersih sistem bahan bakar otomotif; kit uji laboratorium yang terdiri dari reaktan dan tes untuk pengujian keberadaan
antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; kitosan untuk keperluan industri; kloralkali; klorat; klorida; klorin; klorin cair; klorin dioksida; klorin untuk kolam renang; klorobenzena; kloroethene;
klorofluorokarbon; klorometana; klorometil metil eter; kloronitroanilin; kloroprena; kloropropilen; kobalt klorida; kobalt zirkonat;
kolagen untuk digunakan sebagai bahan baku dalam industri kosmetik; kolagen untuk keperluan industri; kolostrum untuk
industri makanan; kompos; kompos [pupuk]; kompos, pupuk kandang, pupuk; komposisi berbasis mineral penyerap granular
untuk menyerap tumpahan dari lantai; komposisi keramik untuk sintering [butiran dan bubuk]; komposisi kimia tahan api;
komposisi kimia tahan asam; komposisi kimia untuk bahan kedap air dari kain; komposisi kimia untuk bahan kedap air dari
kulit; komposisi kimia untuk bahan mudah terbakar yang tahan api, termasuk kayu; komposisi kimia untuk digunakan dalam
industri; komposisi kimia untuk digunakan dalam konstruksi; komposisi kimia untuk digunakan dalam mengembangkan foto;
komposisi kimia untuk digunakan dalam pelapisan krom; komposisi kimia untuk kedap air pasangan bata; komposisi kimia
untuk mengawetkan bahan makanan; komposisi kimia untuk pelapisan logam; komposisi kimia untuk waterproofing; komposisi
pemadam api; komposisi pemadam api dan pencegahan kebakaran; komposisi pencegahan kebakaran; komposisi untuk
industri catatan fonograf; komposisi untuk industri keramik dan beton; komposisi untuk industri keramik teknis; komposisi untuk
memperbaiki ban; komposisi untuk memperbaiki ban dalam ban; komposisi untuk threading; kondisioner bahan bakar bensin
berbasis asam lemak; kondisioner bahan bakar diesel berbasis asam lemak; kondisioner kimia tanah; konsentrat protein
kedelai untuk industri makanan; kopolimer olefin dan komposisi daripadanya, polietilena (Bahan kimia); korosif; kotoran hewan
(untuk pupuk); kresol; krim tartar untuk industri makanan; krim tartar untuk keperluan industri; krim tartar untuk keperluan
kimia; kripton; kromat; kromium klorida; kromium oksida; kuarsa sintetis; kuarsa sintetis untuk serat optik; kulit mangrove untuk
keperluan industri; kultur bakteri probiotik untuk industri makanan; kultur bakteri untuk industri makanan; kultur bakteri untuk
pengolahan air limbah; kultur jaringan biologis, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kultur mikroorganisme
yang digunakan dalam fermentasi silase; kurium; lactitol untuk industri makanan; laktam; laktosa [bahan baku]; laktosa untuk
digunakan dalam industri bahan makanan; laktosa untuk industri makanan; laktosa untuk keperluan industri; lantanum; lapisan
anti-reflektif untuk lensa oftalmik; lapisan atas humus; larutan etsa [asam]; larutan garam perak untuk pelapisan perak; larutan
kimia untuk mencetak [fotografi]; larutan penyangga untuk digunakan dalam kimia analitik; larutan penyangga untuk tujuan
ilmiah; larutan standar untuk digunakan dalam kimia analitik; lauryl alkohol; 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; lempung; lesitin [bahan baku]; lesitin kedelai untuk
industri makanan; lesitin kedelai untuk keperluan industri; lesitin untuk digunakan dalam pembuatan; lesitin untuk industri
makanan; lesitin untuk keperluan industri; lesitin untuk keperluan industri dalam industri produk makanan; lilin untuk sambung
tunas tanaman; lipid untuk digunakan dalam industri; lisozim untuk keperluan industri; lithia [lithium oksida]; lithium hidroksida;
lithium karbonat; logam alkali; logam alkali-tanah; logam klorida; logam oksida; logam tanah; logam tanah jarang; lumpur
pengeboran; lumpur pengeboran untuk digunakan dalam pengeboran sumur minyak; lutetium [cassiopium]; magnesit;
magnesium fluorida; magnesium fosfat; magnesium hidroksida; magnesium karbonat; magnesium klorida; magnesium oksida;
magnesium silikafluorida; magnesium sulfat; malt albumen; mangan asetat; mangan dioksida; mangan fosfat; mangan
karbonat; mangan klorida; mangan metafosfat; mangan nitrat; manganat; manganese dioxides; manganese fertilizer;
mannose; material matriks keramik komposit [CMC] untuk digunakan dalam pembuatan; media kultur sel untuk penggunaan
laboratorium; media kultur sel untuk tujuan ilmiah atau penelitian; media pertumbuhan sel untuk menumbuhkan sel untuk
digunakan dalam penelitian ilmiah; media tanah organik; media tanah untuk di pot; media tanam untuk tanaman; melamin;
merkaptan; merkuri klorida; merkuri nitrat; merkuri oksida; merkuri sulfat; merkuri sulfida; metaloid; metalokena; metana;
metanol; methyl pyrrolidone; methyl tert butyl ether; metil asetat; metil benzena; metil benzol; metil ester; metil eter; metil
klorida; metilamin; metilen klorida; mikroorganisme alami yang digunakan dalam pemeliharaan kolam; mikroorganisme untuk
digunakan dalam pengolahan air; mineral sorben; minuman tambahan diet; minyak rem; minyak rem hidrolik; minyak sayur
brominasi untuk digunakan sebagai pengemulsi dalam industri makanan; minyak tinta (untuk industri); minyak untuk
digunakan dalam pembuatan dan pengolahan makanan; minyak untuk membersihkan kulit dengan sikat (bahan kimia); minyak
untuk pengawetan makanan; minyak untuk pengolahan kulit selama dalam proses industri; minyak untuk penyamakan kulit;
mischmetal (bahan kimia); mono etilena glikol; monoammonium phosphate; monomer murni aromatik; monomer stirena;
monomer untuk digunakan dalam industri semikonduktor; monomer untuk digunakan dalam pembuatan polimer, resin, dan
plastik; monomer untuk pembuatan poliester; monomer vinil klorida; monosakarida; mordan untuk logam; morpholine amines;
n-heksadekana; n-heptadekana; n-oktadekana; n-paraffin; n-pentadekana; naftalena; naftalena terklorinasi; nanopowders
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untuk keperluan industri; naphthylamine; natrium; natrium aluminium fluorida; natrium aluminium fosfat; natrium bisulfit;
natrium bromida; natrium dikromat; natrium emas klorida; natrium fluorida; natrium fluosilikat; natrium format; natrium fosfat;
natrium hidroksida anhidrat untuk keperluan industri; natrium hidroksida untuk keperluan industri; natrium hipoklorit; natrium
iodida; natrium karbonat; natrium klorat; natrium klorit; natrium kromat; natrium molibdat; natrium nitrat; natrium nitrit; natrium
perborate; natrium permanganat; natrium peroksida; natrium sianida; natrium silikat; natrium sulfat; natrium sulfida; natrium
sulfit; natrium tartrat; natrium tawas; natrium tetraborat; natrium tiosulfat; natrium tungstate; neodymium; neon; neptunium;
nikel amonium sulfat; nikel hidroksida; nikel oksida; nikel sulfat; niobium carbide; nitrat; nitrat oksida; nitrobenzene; nitrofenol;
nitrogen; nitrogen dioksida; nitrogen oksida; nitronaphthalene; nitroparaffin; nitrotoluene; nonyl phenol; normal paraffin;
nukleoprotein; nutrisi untuk ragi untuk keperluan industri; nutrisi untuk tanaman; octyl acetate; oksalat; oksida besi; oksida nonlogam; oksidan kimia untuk digunakan dalam pembuatan sirkuit tercetak; oksigen untuk keperluan industri; oleyl alkohol; oli
hidrolik; oli transmisi; oligopeptida untuk keperluan industri; oligosakarida; olivin [mineral silikat]; opacifiers untuk kaca;
opasifiers untuk enamel; opasifiers untuk enamel atau kaca; organosilanes; oxime; paduan logam tanah jarang; pakan kebun
[pupuk]; paladium klorida; paraldehyde; partikel keramik untuk digunakan sebagai media penyaringan; pasta dempul untuk
perbaikan bodi mobil; pasta pati untuk keperluan industri; pasta solder; pati untuk digunakan dalam industri kertas; pati untuk
digunakan dalam industri tekstil; pati untuk industri makanan; pati untuk keperluan industri; pektin [fotografi]; pektin untuk
industri makanan; pektin untuk keperluan industri; pelapis kimia untuk digunakan dalam pembuatan papan sirkuit cetak;
pelapis kimia untuk lensa mata; pelapis kimia yang digunakan dalam pembuatan lensa plastik; pelapis kimia yang
mengandung kuarsa untuk digunakan dalam lensa kacamata; pelapis kimia yang mengandung kuarsa untuk kaca optik;
pelapis kimia yang mengandung kuarsa untuk plastik optik; pelapis peka cahaya untuk digunakan dalam industri papan sirkuit
cetak; pelapis pelindung untuk lensa oftalmik; pelapis polimer selain untuk cat; pelapis solder [sediaan kimia]; pelarut; pelarut
aromatik untuk keperluan industri dan komersial; pelarut spektroskopi untuk keperluan industri; pelarut untuk cat; pelarut untuk
cat, pernis dan pernis; pelarut untuk digunakan dalam industri insektisida; pelarut untuk pernis; pelat ferrotype [fotografi]; pelat
peka cahaya untuk pencetakan offset; pelunak daging untuk keperluan industri; pemanis buatan (produk kimia); pemanis
buatan [sediaan kimia]; pemanis buatan untuk minuman; pembersih carbon untuk mobil; pemurni bumi yang diaktifkan
[mineral non logam]; pemurni mineral bumi [mineral non logam]; pemurni mineral bumi [mineral non-logam]; pemurni mineral
bumi yang diaktifkan [mineral non-logam]; pencampuran kimia untuk beton; pendingin; pendingin air kimia untuk akuarium;
pendingin tanah untuk keperluan pertanian; pendingin udara; pendingin untuk mesin kendaraan; penetral gas beracun;
pengatur pertumbuhan tanaman untuk keperluan pertanian; pengawet; pengawet bata, kecuali cat dan minyak; pengawet
batu, kecuali cat dan minyak; pengawet beton; pengawet beton, kecuali cat dan minyak; pengawet karet; pengawet kimia
untuk digunakan dalam industri inhibitor korosi untuk sistem pembuangan mobil; pengawet kimia untuk digunakan dalam
industri minyak nabati; pengawet kimia untuk digunakan dalam industri roti; pengawet kimia untuk digunakan dalam industri
sabun; pengawet untuk bangunan, kecuali cat dan minyak; pengembang fotografi (bahan kimia); pengemulsi; pengemulsi
kimia; pengemulsi polimer; pengemulsi sabun; pengemulsi untuk digunakan dalam industri; pengemulsi untuk digunakan
dalam industri kulit; pengemulsi untuk digunakan dalam industri makanan; pengemulsi untuk digunakan dalam industri olahan
perlengkapan mandi; pengemulsi untuk digunakan dalam industri pengolahan makanan; pengemulsi untuk digunakan dalam
industri pengolahan pakan; pengemulsi untuk digunakan dalam industri tekstil; pengemulsi untuk keperluan industri;
pengemulsi untuk sediaan makanan; pengental sintetis yang digunakan dalam manufaktur; pengering untuk menyerap
kelembapan; pengganti lemak (bahan kimia); penghancur/pembersih kerak karbon; penghilang air; penghilang busa;
penghilang perekat; pengisi rongga pohon [kehutanan]; pengisi untuk pemurni mineral bumi; penguat bahan kimia untuk
kertas; penguat kimia untuk karet; pengubah reologi [bahan kimia] untuk digunakan dalam bidang bahan pelapis; peningkat
octane dan cetana, penghemat bahan bakar (berbentuk pil); penukar ion [bahan kimia]; penyerap kimia untuk menghilangkan
kotoran dari bahan bakar; pepsins untuk keperluan industri; perak iodida; perak klorida; perak nitrat; perak nitrit; perak oksida;
perak sianida; perak sulfat; perborate dari soda; percarbonate; pereaksi diagnostik untuk penggunaan ilmiah; pereaksi
diagnostik untuk penggunaan ilmiah atau penelitian; perekat; perekat atap; perekat gasket mobil; perekat kontak; perekat
kontak untuk digunakan dengan kayu; perekat kontak untuk digunakan dengan laminasi; perekat plastik untuk keperluan
industri; perekat plastik, bukan untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat plastik, selain untuk keperluan
alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat poliuretan untuk keperluan industri; perekat resin sintetis untuk keperluan
industri; perekat tepung [perekat], selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; perekat termoplastik untuk keperluan
industri; perekat untuk alas kaki; perekat untuk billposting; perekat untuk digunakan dalam pembuatan furnitur; perekat untuk
digunakan dalam pembuatan kayu lapis; perekat untuk digunakan dalam pembuatan penutup dinding; perekat untuk
digunakan dalam pembuatan perban bedah; perekat untuk industri bangunan; perekat untuk industri konstruksi; perekat untuk
kendaraan bermotor; perekat untuk keperluan industri; perekat untuk lantai, langit-langit dan ubin dinding; perekat untuk
memperbaiki artikel yang rusak; perekat untuk menerapkan penutup dinding; perekat untuk paving; perekat untuk paving hias;
perekat untuk penjilidan buku; perekat untuk poster; perekat untuk sepatu; perekat untuk sepatu bot; perekat untuk sepatu bot
dan sepatu; perekat untuk ubin dinding; perekat untuk ubin keramik; perekat untuk ubin langit-langit; perekat untuk ubin lantai;
perekat untuk ujung tongkat biliar; perekat untuk wallpaper; perklorat; perkloretilen; persulfat; phenylenediamine; piridin;
pirimidin; piring fotografi peka cahaya; piring fotosensitif; piring kering fotografi (bahan kimia); pirol; plasticizer; plasticizer
digunakan untuk pembuatan barang plastik; plastik mentah; plastik polimerisasi; plastik yang belum diproses; plastik yang
belum diproses dalam bentuk pelet (Bahan kimia); plastik yang belum diproses untuk keperluan industri; plastik yang tidak
diproses dalam bentuk bubuk atau butiran; plastik yang tidak diproses untuk digunakan dalam industri; plastik yang tidak
diproses untuk digunakan dalam pembuatan poliuretan; plastik, tidak diproses; plastisol; plutonium; poliester (belum diolah);
poliester yang didaur ulang (belum diolah); poliglikol; polimer berbasis dendrimer untuk digunakan dalam industri kapsul untuk
obat-obatan; polimer berbasis dendrimer untuk katalis dendritik; polimer berbasis dendrimer untuk preparasi enzim; polimer
dan komposisi polimer yang digunakan dalam industri cat dan pelapis; polimer dan komposisi polimer yang digunakan untuk
industri barang komersial dan industri; polimer untuk digunakan dalam industri semikonduktor; polimer yang digunakan dalam
industri; polimer yang digunakan untuk industri barang komersial, industri dan domestik; polimer yang larut dalam air; poliol;
poliol polieter (bahan kimia); polipeptida untuk tujuan ilmiah; polisakarida; polisakarida untuk digunakan dalam industri bahan
makanan; polisakarida yang digunakan dalam bahan makanan; polisakarida yang digunakan dalam fermentasi, penyedap,
pengawet dan pengikatan; polisilan; polisilikon untuk digunakan dalam pembuatan semikonduktor dan baterai surya;
poliuretan yang belum diproses; poliuretan, tidak diproses; polivinil asetat; polonium; polypropylene; polysilazanes; pot gambut
untuk hortikultura; praseodymium; praseodymium hidroksida; prekursor monomer untuk digunakan dalam industri
semikonduktor; prekursor untuk komposit polimer; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan industri; produk
kimia dan bahan kimia yang mengandung lignin; produk kimia untuk digunakan dalam industri wewangian; produk kimia yang
digunakan dalam industri minyak dan gas; produk pembersih mesin berbahan dasar kimia; produk sampingan dari pengolahan
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sereal untuk keperluan industri; promethium; propilen [propena]; propilena karbonat; proppants untuk digunakan dalam operasi
perekahan hidrolik sumur minyak dan gas; protaktinium; protamin; protein [bahan baku]; protein berasal dari hewan [bahan
mentah] tidak untuk dkonsumsi manusia; protein larva serangga [bahan baku]; protein larva serangga untuk industri makanan;
protein plastik, tidak diproses; protein serangga [bahan baku]; protein serangga larva untuk digunakan dalam industri
suplemen makanan; protein serangga larva untuk digunakan dalam pembuatan; protein serangga untuk digunakan dalam
industri suplemen makanan; protein serangga untuk digunakan dalam pembuatan; protein serangga untuk industri makanan;
protein susu (bahan kimia); protein untuk digunakan dalam industri; protein untuk digunakan dalam industri kosmetik; protein
untuk digunakan dalam industri makanan dan minuman; protein untuk digunakan dalam industri minuman; protein untuk
digunakan dalam industri produk makanan; protein untuk digunakan dalam industri suplemen makanan; protein untuk industri
makanan; protein untuk keperluan industri; protein yang digunakan dalam industri; pulp selulosa; pulp serat kulit pohon; pulp
sulfit; pulut; pupuk; pupuk alami; pupuk amonium klorida; pupuk amonium nitrat; pupuk amonium sulfat; pupuk anorganik;
pupuk bebas klorin; pupuk cair; pupuk campuran; pupuk dari kotoran burung; pupuk fosfat; pupuk fosfat menyatu; pupuk
hayati; pupuk hayati non-kimia; pupuk kalium; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kalium terkalsinasi; pupuk
kalsium silikat; pupuk kalsium superfosfat; pupuk kandang; pupuk kimia; pupuk kompleks; pupuk laut; pupuk majemuk; pupuk
majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk natrium nitrat; pupuk
nitrogen; pupuk organik; pupuk rumput; pupuk serbuk gergaji; pupuk sintetis untuk keperluan pertanian; pupuk superfosfat;
pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat ganda atau tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk tanaman terbuat dari
tepung ikan; pupuk tepung tulang; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk penggunaan
pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah
dan pot tanah; pupuk untuk tanaman rumah tangga; pupuk urea; quebracho untuk keperluan industri; quinhidron; rabuk
(pupuk) alam; rabuk buatan untuk tanah; radium untuk tujuan ilmiah; radon; ragi untuk digunakan dalam industri pengolahan
minyak; rantai asam nukleat, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen kimia, selain untuk kegunaan
medis atau kedokteran hewan; reagen-reagen diagnostic dan sediaan-sediaan untuknya, lain daripada untuk ilmu kedokteran
atau ilmu kedokteran hewan; reaktan antibodi untuk tujuan ilmiah; reaktan diagnostik in vitro untuk tujuan ilmiah; reaktan
diagnostik, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reaktan kimia untuk digunakan dalam industri bahan kimia;
reaktan kimia untuk digunakan dalam penelitian genetik; reaktan kimia untuk pengujian hubungan kekeluargaan; reaktan kimia
untuk pengujian identitas genetik; reaktan kimia untuk tujuan ilmiah; reaktan kimia, selain untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reaktan kultur sel untuk penggunaan laboratorium; reaktan kultur sel untuk tujuan ilmiah atau penelitian;
reaktan untuk analisis kimia; reaktan untuk digunakan dalam sediaan kimia ilmiah untuk analisis kimia atau biologi; reaktan
untuk menguji sterilitas obat-obatan dan solusi injeksi; reaktan untuk menguji sterilitas sediaan kimia medis; reaktan untuk
penelitian medis; reaktan untuk penggunaan penelitian ilmiah atau medis; reaktan untuk tujuan ilmiah; reaktan untuk tujuan
ilmiah untuk digunakan dalam isolasi dan pemurnian asam nukleat; reaktan untuk tujuan penelitian; renium; resin akrilik, belum
diproses; resin buatan dan sintetis, tidak diproses; resin buatan yang belum diproses untuk keperluan industri; resin buatan
yang tidak diproses sebagai bahan baku dalam bentuk bubuk, cairan atau pasta; resin buatan yang tidak diproses untuk
digunakan dalam pembuatan; resin buatan yang tidak diproses, plastik yang tidak diproses; resin dan bubur buatan yang
belum diproses; resin dan dispersi resin; resin dari damar wangi digunakan untuk sambung tunas tanaman; resin epoksi, tidak
diproses; resin fenolik, tidak diproses; resin furan, tidak diproses; resin hidrokarbon sintetis, yaitu, alifatik; resin melamin, tidak
diproses; resin penukar ion [sediaan kimia]; resin penukar ion yang digunakan dalam pengolahan air; resin poliester, tidak
diproses; resin polietilen untuk pelapisan ekstrusi; resin polietilen, tidak diproses; resin polifenilen sulfida, tidak diproses; resin
polikarbonat, tidak diproses; resin polimetil metakrilat, tidak diproses; resin polisulfon, tidak diproses; resin poliuretan, tidak
diproses; resin polivinil alkohol, tidak diproses; resin polivinil asetat, tidak diproses; resin polivinil klorida, tidak diproses; resin
polyphenylene oxide, tidak diolah; resin polypropylene, tidak diproses; resin polystyrene, tidak diproses; resin polyvinylidene
chloride, tidak diproses; resin putih air terhidrogenasi; resin silikon, belum diproses; resin sintetis termoplastik, tidak diproses;
resin sintetis termoset, tidak diproses; resin sintetis yang belum diproses secara termal; resin sintetis yang belum diproses
untuk digunakan dalam industri kosmetik; resin sintetis yang belum diproses untuk digunakan dalam industri senyawa cetakan
plastik; resin sintetis yang belum diproses untuk digunakan dalam industri senyawa pencetak; resin sintetis yang dapat
diproses dengan radiasi; resin sintetis yang digunakan dalam industri cat dan pelapis; resin stirena akrilonitril, tidak diproses;
resin termoplastik, tidak diproses; resin urea-formaldehyde, tidak diproses; resin yang belum diproses untuk digunakan
dengan printer 3D; resorsinol; rhamnose untuk keperluan industri; rubidium; rumput laut; rumput laut [pupuk]; rumput laut
untuk digunakan sebagai pupuk; sabun [logam] untuk keperluan industri; sakarida; sakarin; sal amonia spirit; sal amoniak;
saltpeter (kalium nitrat); samarium; sampel kontrol untuk pengujian kontrol kualitas air; sampel serum untuk tujuan ilmiah; saus
tembakau; sealant kimia untuk permukaan penyegelan; sealant tusukan ban; sealer penembus kimia untuk batu alam; sediaan
anti kerak; sediaan anti-kecambah untuk sayuran; sediaan anti-mendidih untuk cairan pendingin mesin; sediaan antipembekuan; sediaan anti-penyusutan untuk industri; sediaan anti-sulfurisasi untuk akumulator; sediaan antibeku; sediaan
antistatik untuk keperluan industri; sediaan antistatik, selain untuk keperluan rumah tangga; sediaan bahan kimia pelapis
dinding, lantai dan langit-langit yang digunakan untuk pencegahan kebakaran di bangunan; sediaan bahan kimia untuk
digunakan dalam industri obat-obatan; sediaan bahan kimia untuk digunakan dalam produksi obat-obatan; sediaan bahan
kimia untuk tujuan ilmiah, selain untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; sediaan bakteri untuk dekomposisi limbah
hewan; sediaan bakteri untuk industri makanan; sediaan bakteri, selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan;
sediaan bakteriologis untuk asetifikasi; sediaan bakteriologis, selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan
besi sulfat untuk mencegah klorosis pada tanaman; sediaan biokimia untuk tujuan ilmiah; sediaan biologis untuk digunakan
dalam industri dan ilmu pengetahuan; sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan/atau ilmu pengetahuan; sediaan
biologis, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan cryogenic; sediaan dan bahan kimia untuk film,
fotografi, percetakan dan pembuatan kertas; sediaan diagnostik untuk penggunaan ilmiah atau penelitian; sediaan diagnostik
untuk tujuan ilmiah; sediaan diagnostik, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan distilasi alkohol kayu;
sediaan enzim untuk industri alkohol; sediaan enzim untuk industri deterjen; sediaan enzim untuk industri makanan; sediaan
enzim untuk industri minuman; sediaan enzim untuk industri roti; sediaan enzim untuk keperluan industri; sediaan galvanisasi;
sediaan karbon hewan; sediaan karburisasi; sediaan kimia anti-hujan untuk diterapkan pada kaca depan kendaraan; sediaan
kimia berbusa untuk digunakan dalam penandaan sawah/ladang; sediaan kimia pelarut untuk digunakan dalam proses
industri; sediaan kimia pelembab; sediaan kimia pelembab [pembasah] untuk digunakan dalam industri tekstil; sediaan kimia
pelembab [pembasah] untuk digunakan dalam pemutihan; sediaan kimia pelembab [pembasah] untuk digunakan dalam
pewarnaan; sediaan kimia pembilas untuk radiator mobil; sediaan kimia pencair es; sediaan kimia pengawet bunga; sediaan
kimia pengecoran; sediaan kimia pengecoran pasir; sediaan kimia penghilang busa; sediaan kimia penghilang lemak untuk
digunakan dalam proses industri; sediaan kimia penyaringan untuk industri minuman; sediaan kimia permukaan-aktif; sediaan
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kimia protein makanan sebagai bahan baku; sediaan kimia tahan api; sediaan kimia untuk digunakan dalam fotografi; sediaan
kimia untuk digunakan dalam industri; sediaan kimia untuk digunakan dalam industri inhibitor korosi; sediaan kimia untuk
digunakan dalam industri kosmetik; sediaan kimia untuk digunakan dalam industri tekstil; sediaan kimia untuk finishing dan
priming; sediaan kimia untuk industri cat; sediaan kimia untuk industri pigmen; sediaan kimia untuk manufaktur; sediaan kimia
untuk melapisi dinding; sediaan kimia untuk melembutkan pada proses penyamakan kulit; sediaan kimia untuk melepaskan
wallpaper; sediaan kimia untuk membuat busa; sediaan kimia untuk memburamkan; sediaan kimia untuk memfasilitasi paduan
logam; sediaan kimia untuk memisahkan dan menghapus perekat; sediaan kimia untuk memperbaiki fonograf; sediaan kimia
untuk memurnikan sari buah anggur yang tidak diragi; sediaan kimia untuk mencairkan salju; sediaan kimia untuk mencairkan
salju dan es; sediaan kimia untuk mencegah infeksi patogen pada tanaman; sediaan kimia untuk mencegah jamur; sediaan
kimia untuk mencegah noda pada kaca; sediaan kimia untuk mencegah noda pada lensa; sediaan kimia untuk mencegah
pembentukan kerak; sediaan kimia untuk mencegah pembentukan kerak dalam sistem pemanas dan pendingin hidronik;
sediaan kimia untuk mencegah penyakit yang mempengaruhi tanaman anggur; sediaan kimia untuk mencegah penyakit yang
mempengaruhi tanaman sereal; sediaan kimia untuk mencerahkan zat warna selama proses manufaktur; sediaan kimia untuk
mengepres; sediaan kimia untuk menghemat bahan bakar; sediaan kimia untuk menghilangkan getah; sediaan kimia untuk
menghilangkan jamur; sediaan kimia untuk menghilangkan jamur yang digunakan dengan beton; sediaan kimia untuk
menghilangkan karat; sediaan kimia untuk menghilangkan kilap; sediaan kimia untuk menguji air kolam renang; sediaan kimia
untuk menjaga kesegaran pada proses pemotongan bunga; sediaan kimia untuk menjaga kesegaran pada proses
pemotongan pohon Natal; sediaan kimia untuk menstabilkan tanah; sediaan kimia untuk mesin decarbonising; sediaan kimia
untuk pelindung; sediaan kimia untuk pemadam api; sediaan kimia untuk pembersih rem; sediaan kimia untuk pengkilap kulit;
sediaan kimia untuk pengobatan benih; sediaan kimia untuk pengolahan air; sediaan kimia untuk perawatan mesin dan aditif
untuk bahan bakar bensin dan solar; sediaan kimia untuk pertanian; sediaan kimia untuk tongkat cahaya; sediaan kimia untuk
tujuan ilmiah; sediaan kimia yang digunakan dalam proses akhir industri baja; sediaan kimia yang terbuat dari gallnut dipakai
sebagai bahan penyamak; sediaan kimia, kecuali pigmen, untuk industri enamel; sediaan kimiawi dalam sifat akselerator lem;
sediaan kimiawi untuk anti noda; sediaan kimiawi untuk daging asap; sediaan kimiawi untuk mencegah noda pada gandum;
sediaan kimiawi untuk penyebaran minyak; sediaan koloid untuk digunakan dalam pembuatan; sediaan koloid untuk keperluan
industri; sediaan koloid untuk penggunaan ilmiah; sediaan kondensasi kimia; sediaan korosif; sediaan kriogenik dalam bentuk
padat, cair atau gas; sediaan mematri; sediaan mengatur pertumbuhan tanaman; sediaan menghilangkan kerak untuk
keperluan industri; sediaan menghilangkan kerak, selain untuk keperluan rumah tangga; sediaan mikronutrisi untuk tanaman;
sediaan mikroorganisme, selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan nutrisi untuk tanaman; sediaan
pelunakan air; sediaan pelunakan logam; sediaan pemadaman api; sediaan pembakaran [bahan kimia tambahan untuk bahan
bakar motor]; sediaan pembasah rumput; sediaan pembasah untuk digunakan dalam industri kosmetik; sediaan pembasah
untuk produk makanan; sediaan pemupukan mineral; sediaan pemurnian; sediaan pemurnian gas; sediaan pencangkokan
pohon ketan; sediaan pendingin; sediaan pendispersi; sediaan pengawet bir; sediaan pengawet untuk bunga potong; sediaan
pengawet untuk digunakan dalam industri farmasi; sediaan pengawet untuk digunakan dalam industri kosmetik; sediaan
pengawet untuk ubin, kecuali cat dan minyak; sediaan pengemulsi; sediaan pengerasan logam; sediaan pengerasan untuk
keperluan industri; sediaan pengkondisian tanah; sediaan pengoksidasi; sediaan penguatan tanaman; sediaan penjernih dan
pengawet bir; sediaan penyamakan kulit; sediaan perbaikan tanah; sediaan pereduksi untuk digunakan dalam fotografi;
sediaan perekat untuk perban bedah; sediaan pupuk; sediaan sampel uji untuk keperluan penelitian; sediaan semprotan kimia
untuk peregangan sepatu; sediaan solder; sediaan stimulan bio biologis untuk pertanian, dan pengatur pertumbuhan tanaman;
sediaan tempering; sediaan tempering dan solder; sediaan tempering logam; sediaan untuk deicing; sediaan untuk melindungi
tanaman terhadap patogen; sediaan untuk mempercepat proses memasak untuk keperluan industri; sediaan untuk
menghidrasikan untuk keperluan industri; sediaan untuk menjernihkan air; sediaan untuk menyamak kulit; sediaan untuk
menyamak kulit binatang berbulu; sediaan untuk pemisahan gemuk; sediaan untuk penghematan batubara; sediaan
vulkanisasi; sediaan-sediaan kimia atau biologis untuk manajemen stres pada tanaman; sediaan-sediaan kimia pelapis;
sediaan-sediaan pelunakan; sediaan-sediaan penahan kelembaban (sediaan-sediaan kimia) untuk makanan dan kosmetika;
sel induk untuk tujuan ilmiah; sel induk untuk tujuan penelitian; sel induk, selain untuk keperluan medis atau kedokteran
hewan; selenium; selulase untuk digunakan dalam pembuatan deterjen; selulosa; selulosa bakteri; selulosa dan turunan
selulosa; selulosa ester [bahan kimia viskosa]; semen [metalurgi]; semen karet untuk keperluan industri; semen karet untuk
memperbaiki ban pneumatik; semen minyak [dempul]; semen perekat; semicarbazone (bahan kimia); semprotan antistatik
untuk peralatan elektronik; semprotan kimia pencair es untuk kaca depan; semprotan kimia pencair es untuk kunci pintu; seng
asetat; seng fosfat; seng karbonat; seng klorida; seng oksida untuk digunakan dalam pembuatan; seng silikat; seng sulfat;
seng sulfida; seng tungstat; senyawa aktif permukaan; senyawa alifatik; senyawa barium; senyawa berbasis polimer untuk
digunakan dalam pembuatan; senyawa fluorspar; senyawa kimia pelapis untuk digunakan dalam industri; senyawa kimia
perfluorinated disiapkan secara sintetis untuk digunakan dalam industri; senyawa kimia untuk menghilangkan jamur; senyawa
kimia untuk menghilangkan jamur yang digunakan dalam industri fiberglass; senyawa kimia untuk menghilangkan jamur yang
digunakan dalam industri plastik; senyawa kimia untuk menyembuhkan beton; senyawa nitrogen; senyawa organoarsen;
senyawa organofosfor; senyawa organologam; senyawa penyegelan ban; senyawa perekat untuk pipa; senyawa polimer
untuk digunakan dalam industri; senyawa polimer untuk digunakan dalam pembuatan; senyawa polivinil klorida terklorinasi;
senyawa resin sintetis yang belum diproses dalam bentuk mikrosfer yang digunakan untuk menggabungkan berbagai zat lain;
serat buah yang mengandung pektin untuk industri kimia dan makanan; serat buah yang mengandung pektin untuk keperluan
industri; serat jeruk untuk industri kimia dan makanan; serat jeruk untuk keperluan industri; serat jeruk untuk keperluan industri
(bahan kimia); serat tanaman untuk industri kimia dan makanan; serat tanaman untuk keperluan industri; serat tanaman untuk
keperluan industri kimia; serbuk logam oksida untuk keperluan industri; serium; serium fluorida; serium hidroksida; serium
klorida; sesium; setil alkohol; sianat; sianida [prusisi]; siccatives [sediaan pengering] untuk dempul; siklamat; siklopentana;
silan; silan terminasi polieter; silan untuk digunakan dalam pembuatan semikonduktor dan baterai surya; silica dioxide; silicon
silane; silika koloid; silikat; silikon; silikon dioksida; silikon karbida [bahan baku]; silikon karbida untuk keperluan industri; silikon
murni; silikon organik; silikon untuk keperluan industri; skandium; soda abu; soda bikarbonat untuk keperluan kimia; soda
bikromat; soda dikalsinasi; soda hipoklorit; soda kaustik untuk keperluan industri; solusi anti-buih untuk akumulator; solusi
untuk cyanotyping; solusi yang digunakan dalam alat tes diagnostik, selain untuk keperluan medis; sorben kimia; sorrel salt
(Potassium hydrogenoxalate); spesimen jaringan biologis untuk digunakan dalam penelitian ilmiah; spinel [mineral oksida];
stabilisator adonan untuk industri makanan; stabilisator enzim; stabilisator kimia; stabilisator kimia untuk mengawetkan bahan
makanan; stabilisator tanah untuk digunakan dalam konstruksi jalan; stabilisator untuk minyak, cat; stanat; stanik klorida;
stanik oksida; stanik sulfida; steviol glikosida [pemanis buatan]; stilbene; stirena; strip tes diresapi dengan reaktan untuk
menguji air kolam renang; strip uji yang diolah secara kimia untuk kalibrasi sediaan kimia laboratorium; strip uji yang dirawat
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secara kimia, selain untuk keperluan medis; stronsium; stronsium hidroksida; stronsium karbonat; substrat enzim; substrat
enzim untuk tujuan ilmiah; substrat peptida untuk tujuan ilmiah; substrat untuk hidroponik; substrat untuk tumbuh bebas tanah
[pertanian]; sulfat; sulfida; sulfit untuk mengawetkan bahan makanan; sulfonasi lignin; sulfur dioksida; sulfur trioksida; sumac
untuk digunakan dalam penyamakan; superphosphate [pupuk]; suplemen nutrisi ganggang berbasis kalsium untuk digunakan
sebagai penyubur tanaman hias dalam akuarium; surfaktan; surfaktan anionik biodegradable untuk digunakan dalam industri;
surfaktan kationik untuk digunakan dalam industri; surfaktan non-ionik untuk digunakan dalam industri; surfaktan silikon untuk
keperluan industri; surfaktan tanah digunakan untuk meningkatkan pergerakan air yang seragam di dalam tanah; surfaktan
untuk keperluan industri; surfaktan untuk penggunaan manufaktur dan pengolahan air; tagatose [pemanis buatan]; talium;
talkum [magnesium silikat]; tanah buatan untuk budidaya tanaman terbuat dari bahan mineral; tanah buatan untuk penanaman
tanaman; tanah buatan untuk penanaman tanaman terbuat dari bahan plastik; tanah diatom; tanah jarang; tanah lempung
untuk digunakan dalam industri tekstil; tanah liat dalam bentuk media untuk penanaman tanaman hidroponik [substrat]; tanah
untuk mempercepat pertumbuhan; tanah yang telah dicampur untuk jalan, kolam dan danau; tanin; tartar, selain untuk
keperluan farmasi; tawas; tawas besi; tawas krom; tawas mangan; teknesium; telurium; tembaga fosfat; tembaga karbonat;
tembaga sulfat; tepung kedelai [protein] untuk industri makanan; tepung kedelai untuk keperluan industri; tepung kentang
untuk industri makanan; tepung kentang untuk keperluan industri; tepung pulse untuk keperluan industri; tepung tapioka untuk
keperluan industri; tepung tulang [pupuk]; tepung untuk keperluan industri; terak [pupuk]; terbium; terpene; tes immunoassay
kromatografi untuk penggunaan laboratorium; tetraklorida; tetrakloroetana; tetrasakarida; thiocarbanilide; thorium; thulium;
timah (II) klorida; timah (II) oksida; timah (II) sulfida; timah biklorida; timbal arsenat; timbal asetat; timbal karbonat; timbal
kromat; timbal nitrat; timbal oksida; timbal sulfat; timbal tetraetil; timol untuk keperluan industri; tioeter; tiofena; tiourea; titanium
dioksida untuk keperluan industri; titanium oksida; tolidin; toluena; toluidin; topsoil (media tanah); torium nitrat; trehalosa untuk
industri makanan; trehalosa untuk keperluan industri; trietanolamin; trigliserida; trikloretilen; triklorida emas; triphenylmethane;
triple superfosfat (pupuk); trisakarida; triterpene glikosida [pemanis buatan]; trypsins untuk keperluan industri; tungsten
karbida; turunan benzena; turunan lignin; turunan selulosa [bahan kimia]; turunan selulosa eter; udara cair; uranat; uranium;
uranium nitrat; uranium oksida; urease untuk keperluan industri; vinil asetat; vinil klorida; vinilidena klorida; viscose; vitamin
untuk digunakan dalam industri; vitamin untuk digunakan dalam industri kosmetik; vitamin untuk digunakan dalam industri
obat-obatan; vitamin untuk digunakan dalam industri produk makanan; vitamin untuk digunakan dalam industri suplemen
makanan; vitamin untuk industri makanan; vitamin untuk tumbuhan; vitriol biru; water glass (sodium silikat); witherite (barium
karbonat); xenon; xilol; xilosa; xylene; xylenol; yodium untuk keperluan industri; yodium untuk keperluan kimia; ytterbium; zat
antara kimia untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia pertanian; zat anti ketukan untuk mesin pembakaran internal; zat
anti-ketukan untuk mesin pembakaran internal; zat arang untuk penyaring; zat bantu untuk pembuatan lantai busa; zat kimia
pengikat pengecoran; zat kimia untuk mencegah robekan pada kaos kaki; zat kimia untuk mengawetkan bahan makanan; zat
kimia untuk mengawetkan bunga potong; zat kimia untuk menstabilkan bahan makanan; zat kimia untuk penyamakan kulit dan
kulit binatang; zat mineral yang digunakan untuk mengoksidasi kotoran dan mengatur suhu dalam tungku produksi kaca; zat
pembasah tanah surfaktan; zat pemercepat reaksi vulkanisasi; zat pengatur pertumbuhan tanaman; zat pengawet benih; zat
pengerasan batu kapur; zat penyamak kayu; zat penyamakan; zat perekat untuk digunakan dalam industri; zat tempering; zat
untuk mengawetkan biji; zat-zat pencuci untuk kegunaan industri; zeolit aktif digunakan untuk filtrasi akuarium; zinc oxide;
zirkonia; zirkonium oksida; zirkonium tetraklorida===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072779
: 20/09/2022 16:49:35
:
: CV. Sadaya Indo Fertilizer

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perumahan Taman Candiloka Blok F3 No. 11, Kel. Ngampelsari, Kec. Candi, Kab.
Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JAGJIT FARM
: Penakluk Dunia Pertanian

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Putih
: 1
: ===pupuk organik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2022072781
: 20/09/2022 16:57:21
:
: Drs. Fadlan Gemara Cibro

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Depok Mulya I Blok A No.6 RT 04 RW 015, Kelurahan Beji, Kota Depok, Jawa Barat,
16421
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: GLUCOBYE

540 Etiket

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, merah, dan oranye
: 5
: ===Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal;
ekstrak herbal obat; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; insulin; obat-obatan anti-diabetes; pil herbal untuk pengobatan
diabetes; sediaan anti-diabetes; sediaan farmasi untuk pengobatan diabetes; suplemen diet glukosa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072786
: 20/09/2022 17:10:16
:
: ANGGA KURNIADI AKBAR

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Gading Salak Residence No. 132 Jl. Salak RT. 005 RW. 004, Kel. Pondok
Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15416
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AKACI & Lukisan
: AKACI Merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas dan Hijau Tua
: 18
: ===Ransel; Tas Kulit; Tas pinggang; Tas pria; Tas punggung; Tas untuk olahraga; tas; tas bepergian; tas jinjing serbaguna;
tas sekolah; tas serba guna untuk membawa barang; tas tangan; tas wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072788
: 20/09/2022 17:12:12
:
: PT Teknologi Surya Bangsa

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Situbondo No.10 RT.3/RW.5, Menteng Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INDOOGOO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 35, 36, 38, 9, 42, 45
: ===Jasa layanan pelelangan secara online; Layanan pelelangan; jasa akuntansi yang berkaitan dengan piutang dagang; jasa
pelelangan; jasa perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis
secara online sehubungan dengannya; layanan lelang disediakan di Internet; layanan lelang disediakan melalui jaringan
telekomunikasi; layanan pelelangan online melalui Internet; melakukan lelang; melakukan lelang virtual interaktif; melelang
dan membalikkan layanan lelang; mengatur dan melakukan lelang; mengatur dan melakukan lelang Internet; mengatur dan
melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui komputer dan jaringan telekomunikasi; mengatur pelelangan; menyediakan
layanan lelang online; menyelenggarakan, mengatur dan melakukan lelang; pelelangan; pelelangan online===
===Jasa keuangan yaitu, jasa asuransi; Jasa keuangan, yaitu, jasa makelar/pedagang pada bursa sekuritas; Jasa
pembayaran piutang; Jasa-jasa keuangan serta laporan keuangan terkait, secara online maupun offline; Jasa-jasa keuangan
serta pelaporan keuangan terkait, secara online maupun offline
jasa pinjaman lunak; anjak piutang; jasa bantuan keuangan; jasa evaluasi keuangan; jasa keuangan; jasa keuangan dalam
bentuk jasa pemrosesan tagihan dan pembayaran; jasa keuangan dan konsultasi yang berkaitan dengannya; jasa keuangan
di bidang peminjaman uang; jasa keuangan disediakan dengan cara elektronik; jasa keuangan otomatis, yaitu, pialang
sekuritas online melalui jaringan komputer global; jasa keuangan terkomputerisasi; jasa keuangan untuk pembelian obligasi
tabungan elektronik; jasa keuangan yang berkaitan dengan asuransi; jasa keuangan yang berkaitan dengan penyediaan dan
penataan modal; jasa keuangan yang berkaitan dengan pinjaman; jasa keuangan yang berkaitan dengan pra-pembayaran
untuk barang dan jasa; jasa keuangan, investasi dan asuransi; jasa keuangan, yaitu, jasa perantara dan perdagangan untuk
sekuritas, saham, obligasi, investasi modal, komoditas, cryptocurrency, aset digital, dan ekuitas; jasa keuangan, yaitu,
menyediakan pertukaran keuangan untuk perdagangan 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 keuangan, yaitu,
menyediakan transfer dana elektronik melalui jaringan komputer; 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 keuangan, yaitu, menyediakan untuk penerimaan, manajemen, dan pembayaran
dana melalui jaringan komputer; jasa keuangan, yaitu, menyediakan untuk pertukaran mata uang melalui jaringan komputer;
jasa penggantian biaya untuk pembelian produk dengan menggunakan lelang; jasa penilaian keuangan; jasa pinjaman
keuangan; jasa sponsor keuangan; jasa-jasa keuangan melalui jaringan komunikasi global; jasa-jasa keuangan, yaitu layanan

740
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pinjaman peer-to-peer (p2p lending); jasa-jasa keuangan, yaitu pinjaman secara online; jasa-jasa peminjaman uang
(pembiayaan); konsultasi dalam bidang perbankan online dan jasa keuangan; layanan agen anjak piutang; layanan
pembiayaan; layanan pembiayaan dan pinjaman; layanan pembiayaan hipotek atau penggadaian; layanan pembiayaan
kembali; layanan perbankan dan pembiayaan; menyediakan informasi dalam bidang perbankan online, peminjaman, investasi,
penganggaran, manajemen keuangan, dan jasa keuangan; 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; menyediakan pembiayaan modal kerja untuk usaha kecil dan pemilik usaha kecil; pembiayaan
jaminan; pembiayaan perusahaan; pembiayaan pinjaman dengan jaminan; pembiayaan piutang usaha; pengaturan dana (jasa
keuangan); perbankan online dan jasa keuangan melalui jaringan komputer global===
===menyediakan layanan telekomunikasi untuk platform e-commerce di Internet dan media elektronik lainnya===
===Perangkat lunak untuk mengatur dan melakukan lelang===
===Jasa dan saran dalam hal mengontrol akses orang, yaitu menyediakan akses yang aman, situs web untuk anggota saja
yang menampilkan teknologi yang memberikan anggotanya kemampuan untuk masuk ke area daring yang dilindungi supaya
dapat melakukan aktivitas layanan keuangan atau memfasilitasi transaksi e-commerce; Layanan E-commerce, yaitu,
menyediakan layanan otentikasi pengguna menggunakan perangkat keras biometrik dan teknologi perangkat lunak untuk
transaksi e-commerce; Layanan konsultasi, informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan verifikasi dan otentikasi identitas
pengguna biometrik, verifikasi identitas, otentikasi identitas, transaksi e-commerce, perangkat lunak komputer, perangkat
keras komputer, sistem perangkat lunak komputer online, sistem keamanan data elektronik, kriptografi, enkripsi, dekripsi,
pengodean dokumen identitas, otentikasi dan pelacakan produk dan dokumen, pemantauan dan perlindungan merek,
perangkat keras dan lunak pengenalan wajah, perangkat keras dan lunak otentikasi sidik jari, perangkat keras dan lunak
pengenalan suara, ancaman keamanan komputer, dan otentikasi data melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital
yang terdesentralisasi); Menyediakan jasa autentikasi pengguna dalam transaksi e-commerce; Menyediakan jasa otentikasi
pengguna yang menggunakan perangkat keras biometrik dan teknologi perangkat lunak untuk transaksi e-commerce;
Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak e-commerce untuk digunakan sebagai alat pembayaran
yang mengesahkan pemrosesan pembayaran langsung untuk pedagang; Penyediaan jasa perangkat lunak sebagai layanan
(SAAS) berupa perangkat lunak untuk berkomunikasi secara langsung dengan ahli jasa keuangan; Penyediaan perangkat
lunak e-commerce yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui
internet dan jaringan komunikasi; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna
melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet dan jaringan komunikasi; jasa/layanan platform sebagai layanan (PAAS)
yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis dan perdagangan
elektronik (e-commerce); menyediakan jasa otentikasi pengguna yang menggunakan teknologi perangkat keras dan perangkat
lunak biometrik untuk transaksi e-commerce; menyediakan perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) yang tidak
dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi;
pemeliharaan perangkat lunak yang digunakan di bidang e-commerce; perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce)
untuk memungkinkan/mengizinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet===
===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; Layanan konsultasi, informasi dan
konsultasi terkait dengan verifikasi dan otentikasi identitas, otentikasi informasi dan dokumen identifikasi pribadi, otentikasi
pengguna dalam transaksi e-commerce, layanan keamanan dan investigasi, penyewaan peralatan untuk tujuan keselamatan,
penyelamatan, keamanan dan penegakan, dan layanan jejaring sosial online===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072789
: 20/09/2022 17:14:59
:
: M. Fikri Adelia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Batur Desa Krangean RT 01/10 Utara Masjid Al - Huda, Kabupaten
Purbalingga, Jawa Tengah, 53354
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ORLIN EXHAUST.
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning, Putih, Merah
: 7
: ===knalpot untuk motor dan mesin; muffler knalpot untuk motor dan mesin===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072790
: 20/09/2022 17:15:06
:
: PT BERCA KAWAN SEJATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Retawu No 30 RT 019 RW 007, Kelurahan Oro Oro Dowo, Kota Malang, Jawa
Timur, 65113
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ARROW BLACK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah, Kuning dan Putih
: 34
: ===rokok filter; rokok kretek===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072791
: 20/09/2022 17:17:40
:
: PT ARTAS ENERGI PETROGAS, elpramono16@gmail.com

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Patrajasa Building Lt. 17, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 32-34, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 1ST
: Indonesian Seamless Tube

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Hitam
: 6
: ===baja karbon; besi dan baja; casing logam; pipa logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022072794
: 20/09/2022 17:24:15
:
: PT Briix Property Group

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Pariwisata Kuta, Kuta, Pujut, Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Tengah,
Nusa Tenggara Barat, 83573
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Briix
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru tua (navy) dan biru muda
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Jasa advis dan konsultasi terkait manajemen,
operasi dan waralaba hotel; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data;
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 pemasaran hotel dan real estate; 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 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 administratif manajemen hotel; 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
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interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan
manajemen pengamanan data; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna
jaringan sosial dengan bisnis; Layanan perantara bisnis; 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; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel
online orang lain; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pengelolaan bisnis hotel dan penginapan
lainnya; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor;
administrasi bisnis hotel; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa
manajemen bisnis, yaitu, pengelolaan dan pengoperasian hotel, restoran, bar, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel,
kondominium, gedung apartemen untuk pihak lain; jasa waralaba hotel (manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu
menawarkan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, bar, spa, fasilitas rekreasi dan
kebugaran, toko ritel, kondominium, gedung apartemen; 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 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; 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 informasi yang berkaitan
dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan kesekretariatan yang disediakan oleh hotel; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen hotel; layanan manajemen bisnis hotel; layanan pemasaran
untuk orang lain; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian
hotel; 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, memberikan bantuan bisnis dalam pengoperasian, pengaturan dan pendirian
resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel resor;
manajemen bisnis hotel untuk orang lain; 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 hotel untuk orang lain; memberikan informasi perbandingan tarif hotel; 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; nasehat manajemen; pengelolaan
program insentif hotel untuk orang lain; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penyediaan informasi
komersial yang berkaitan dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi produk dan
jasa untuk penjualan komersial; penyediaan ulasan, penilaian, dan rekomendasi pengguna di hotel dan akomodasi sementara
lainnya untuk daftar keperluan komersil melalui situs web; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072796
: 20/09/2022 17:25:59
:
: PT Sentana Adidaya Pratama

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung B & G Tower Lt.9, Jl. Putri Hijau No. 10, Kesawan, Medan Barat, Medan,
Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bunga Merah + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau Tua, Kuning
: 14
:
===BAKI DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA; Gantungan kunci untuk hiasan; Jam dan arloji; Jam
tangan untuk pria; 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; Jamjam dinding elektronik dan jam-jam tangan; KEPINGAN PERUNGGU; Kotak jam; Kotak-kotak jam tangan; Kotak-kotak untuk
jam-jam; PERLENGKAPAN MAKAN MINUM DARI PERAK; Tali jam tangan dari karet; gantungan kunci; gantungan kunci
(perhiasan kecil atau hiasan yang dipasang pada ujung rantai) dari logam mulia; gantungan kunci [pernak-pernik atau fobs]
dari logam mulia; gantungan kunci [pernik-pernik atau gantungan kunci]; gantungan kunci dari kulit; gantungan kunci dari kulit
imitasi; gantungan kunci dari logam biasa; gantungan kunci dari plastik; gantungan kunci plastik; gantungan kunci yang dilapisi
dengan logam mulia; gelang dan jam tangan digabungkan; gelang untuk jam tangan; jam; jam digital; jam dinding; jam meja;
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jam tangan; jam tangan alarm; jam tangan digital; jam tangan kayu; jam tangan untuk wanita; kantong jam; kotak dan kotak
presentasi untuk jam dan pembuatan jam, serta perhiasan; tag gantungan kunci; tali gantungan kunci; tali jam; tempat jam===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022072797
: 20/09/2022 17:27:40
:
: IAN HENDARTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: APARTMENT TAMAN ANGGREK, TOWER 6-38 H, Jl. S. PARMAN KAVLING 21,
SLIPI, JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Pasta Bros
: Pasta artinya makanan olahan yang dipakai pada masakan ala Italia. Bros artinya saudara laki-laki.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 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; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa
penyediaan minuman; 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; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan
kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Layanan bar kopi; Layanan kafe; Menyediakan makanan
dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Penyediaan makanan dan minuman; Restoran; Tempat penyediaan
makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan;
jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa restoran; 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 barbar; layanan bar dan bistro; layanan bar dan restoran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman);
layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bistro; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan restoran;
layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kedai minuman; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan
makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan pemesanan dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan restoran Italia; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan salad
bar; layanan snack-bar; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan wine bar; melayani makanan dan
minuman; melayani minuman beralkohol; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di restoran
dan bar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman di bistro;
menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman untuk tamu; penyajian makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman;
penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; restoran pizza; rumah makan; tempat makan
yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); tempat pizza===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D022022072798
: 20/09/2022 17:38:05
:
: PT.Sumber Megah Alkesindo

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pelajar Timur Komplek Griya Unimed No.9, Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Medross
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Biru
: 5, 10
: ===cuci tangan dengan antibiotik; kain kasa untuk keperluan medis; kain kasa untuk pembalut; pembersih tangan
antiseptik===
===Masker bedah sekali pakai; Masker medis; Sarung tangan lateks obgyn untuk keperluan medis; Sarung tangan lateks
untuk keperluan medis; Sarung tangan nitrile untuk keperluan medis; Sistem pernapasan buatan yang disegel, ditutup untuk
pasien, meliputi peralatan pernapasan pasien, pelembab gas pernapasan dan masker wajah, masker mulut dan hidung atau
masker nasal; jarum suntik; jarum suntik insulin; jarum suntik sekali pakai untuk tujuan medis; jarum suntik untuk injeksi; jarum
suntik untuk tujuan medis; kateter; kateter bedah; kateter kondom; kateter medis; kateter uretra; masker bedah; masker
oksigen untuk keperluan medis; masker pernapasan anak untuk tujuan medis; masker pernapasan pelindung untuk tujuan
medis; sarung tangan karet untuk tujuan bedah; sarung tangan karet untuk tujuan medis; sarung tangan pelindung untuk
digunakan oleh orang yang bekerja di kedokteran gigi; tabung untuk digunakan dengan kateter===

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

: JID2022072800
: 20/09/2022 17:47:54
:
: IAN HENDARTO

540 Etiket

: APARTMENT TAMAN ANGGREK, TOWER 6-38 H, Jl. S. PARMAN KAVLING 21,
SLIPI, JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Pasta Sisters
: Pasta artinya makanan olahan yang dipakai pada masakan ala Italia. Sisters artinya saudara
perempuan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 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; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa
penyediaan minuman; 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; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan
kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Layanan bar kopi; Layanan kafe; Menyediakan makanan
dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Penyediaan makanan dan minuman; Restoran; Tempat penyediaan
makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan;
jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa restoran; 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 barbar; layanan bar dan bistro; layanan bar dan restoran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman);
layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bistro; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan restoran;
layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kedai minuman; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan
makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan pemesanan dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan restoran Italia; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan salad
bar; layanan snack-bar; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan wine bar; melayani makanan dan
minuman; melayani minuman beralkohol; menyajikan makanan dan minuman; 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 bistro; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk tamu; penyajian makanan dan minuman;
penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; restoran
pizza; rumah makan; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); tempat pizza===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072803
: 20/09/2022 18:04:54
:
: PT WILO PUMPS INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ALTIRA BUSINESS PARK BLOK A 01-02, JL. YOS SUDARSO KAV 85, Kel. Sunter
Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WILO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 7
: ===pompa [bagian mesin, mesin atau motor]; pompa [mesin]; pompa menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072804
: 20/09/2022 18:08:28
:
: PT Sentana Adidaya Pratama

540 Etiket

: Gedung B & G Tower Lt.9, Jl. Putri Hijau No. 10, Kesawan, Medan Barat, Medan,
Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera Utara

Halaman 636 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bunga Merah + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau Tua, Kuning
: 16
: ===Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton dan/atau plastik untuk pembuatan kemasan wadah dan dus;
Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Barangbarang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering, kertas sampul, kertas stensil, kertas karbon, ìkarton dan
barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-surat kabar, majalah, almanak, album, buku-buku, ìnote
book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan pensil, pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik, ìpulpen,
spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis, penggaris, penghapus pensil, penghapus ìpulpen, cairan
penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener (alat pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat dari
logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas), perekat/lem untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau rumah
tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis (mesin tik) dan alat - alat kantor (kecuali ìperabot kantor), alatalat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk keperluan pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku, bahan bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu main,kartu remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu ìceki, kartu kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu nama, lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas bergambar,
poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita printer, huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe (bola
dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat dibuang,numbering machine (alat pemberi nomor),papan ìnama, kantong
plastik, sampul plastik.; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di
bidang hukum; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku tulis dan
kertas tulis; Barang-barang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur, kalender, katalog; Buku agenda; Buku anak-anak;
krayon; spidol dengan ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena
tinta; majalah dalam bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender;
buku kegiatan anak-anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu
ucapan; kotak kerajinan hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan;
kompon pemodelan; serbet kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan,
selain untuk permainan; pola untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton,
semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau
aksesoris boneka; Buku tahunan (barang cetakan); Grafis (barang cetakan); Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan;
Kantong plastik HD; Kartu yang dilaminasi (barang cetakan); Perencana (barang cetakan); Pulpen; Tas, amplop, kertas, dan
kantong polietilen untuk pembungkus (sediaan pembungkus); Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; agenda;
agenda meja; banner; barang cetakan untuk informasi pengetahuan; barang-barang cetakan; barang-barang cetakan dan
bahan-bahan kertas; buku agenda; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan;
kantong belanja dari kertas; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari kertas atau plastik; kantong plastik;
kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan;
kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga; plakat karton; plakat kertas; plakat kertas atau karton; program acara
cinderamata; program cinderamata; pulpen untuk menandai [alat tulis menulis]; souvenir untuk program acara; tali sandang
untuk memegang kartu kertas; tali sandang untuk memegang kartu kunjungan; taplak kertas; taplak meja dari kertas; wadah
yang terbuat dari karton===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022072807
: 20/09/2022 18:26:31
:
: PT NFC INDONESIA Tbk.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GEDUNG MANGKULUHUR CITY TOWER ONE LT. 7 SUITE 5-7, JL. JEND. GATOT
SUBROTO KAV. 1-3, Desa/Kelurahan Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm.
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12930
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SEMOLIS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Hitam, Putih
: 39
: ===Penyediaan situs web dan database komputer online yang dapat dilakukan pencarian untuk pemesanan langsung
[booking] dan pemesanan dini [reserving] jasa transportasi, untuk menghubungkan pengendara dengan penumpang, dan
untuk menjadwalkan dan memberangkatkan kendaraan bermotor; Penyewaan Motor ATV; Penyewaan, sewa-guna dan
berbagi kendaraan bermotor, sepeda, sepeda motor, dan sepeda moped; diangkut dengan kendaraan bermotor roda dua;
penjemputan dan pengiriman kendaraan bermotor; penyewaan kendaraan bermotor; penyewaan sepeda motor; penyewaan
skuter motor===

740

Halaman 637 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022072809
: 20/09/2022 18:39:00
:
: Albert Liestiana Wibawa Lie

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apt. Mediterania G R 2 Twr J-08-JG, RT. 003/RW. 005 Kel. Tanjung Duren Selatan,
Kec. Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, 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
: GOHAN KU
: 私のご飯 memiliki arti my rice atau nasi saya

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Hitam
: 43
: ===Catering makanan sehat; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan
makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa
penyediaan makanan nasi uduk; 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; Restoran masakan panggangan
daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan
di luar gedung; Katering makanan dan minuman; Kedai mie daging sapi; Layanan menjemput makanan; Layanan restoran
Jepang; Layanan restoran dibawa pulang; Penyediaan makanan dan minuman; Penyediaan makanan dan minuman di kafekafe dan bar-bar; Restoran; Restoran Jepang; Restoran daging panggang; Restoran masakan panggangan daging, ayam,
ikan; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Sediaansediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat penyediaan makanan dan minuman;
Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; Warung
penyediaan makanan sate; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa memasak makanan; jasa penyediaan
makanan dan minuman untuk acara; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa restoran; katering di kafetaria makanan
cepat saji; katering makanan dan minuman; katering untuk penyediaan makanan dan minuman; kedai ayam goreng; layanan
cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan katering untuk
menyediakan masakan Jepang; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan
dibawa pulang; layanan persiapan makanan; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran tempura;
layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk persiapan makanan dan minuman; melayani makanan
dan minuman; memasok makanan untuk konsumsi segera; mengambil layanan makanan cepat saji; menyajikan makanan dan
minuman; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman untuk
para tamu; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan
dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan;
menyediakan makanan dan minuman untuk tamu; menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara;
penyediaan informasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman;
penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara;
penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan
minuman; penyiapan makanan; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar
gedung; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan
minuman untuk konsumsi segera; pusat makanan/jajan; restoran masakan khas jepang; restoran yang menjual makanan
untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; warung yang menyediakan
bakso===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072810
: 20/09/2022 18:39:24
:
: Muhammad Fauzi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kudusan RT 02 RW 05 Gumpang , Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57169
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Lebah Tani + Lukisan Lebah
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih, kuning dan emas
: 30
: ===Madu untuk Makanan manusia; Olesan manis (madu); madu; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu untuk
makanan dan minuman===

740

540 Etiket

Halaman 638 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072811
: 20/09/2022 18:40:16
:
: PT. WORCAS MEDIS UTAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Daan Mogot KM 18, Green Sedayu Bizpark Blok DM6 Nomor 2, Kalideres., Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11840
: Muhammad Iqbal Damanik S.H
: Jl. Muwardi II No. 28 , RT.12/RW.3 Kelurahan Grogol Kec. Grogol petamburan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BOSON
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & Putih
: 16
: ===Alat penanda buku; Alat tulis menulis kertas dan amplop; Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton
dan/atau plastik untuk pembuatan kemasan wadah dan dus; Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton
danlatau plastik untuk pembuatan kemasan wadah dan dus; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;
Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;
Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Bahan kerajinan kertas; Bahan kertas,
karton dan plastik untuk membungkus dan mengemas; Bahan pembungkus; Bahan pengepak [bahan pengganjal, bahan
pengisi] dari kertas atau kardus; Bahan-bahan cetak, yaitu, kertas dan karton untuk digunakan dalan pembuatan kartu
identitas, kartu telepon, cek, kartu kredit atau kartu bank, passpor, dokumen visa, sim, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu
penduduk, ijin tinggal, kartu kesehatan profesional dan dokumen administratif pribadi lainnya yang terdiri dari area yang dapat
dibaca oleh mesin; Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat
dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Barang terbuat dari kertas; Barang-barang cetakan, tabloid,
kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering, kertas sampul, kertas stensil, kertas karbon, ìkarton dan barang - barang yang
terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-surat kabar, majalah, almanak, album, buku-buku, ìnote book, bahan - bahan
untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan pensil, pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik, ìpulpen, spidol, pena, ballpoint,
isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis, penggaris, penghapus pensil, penghapus ìpulpen, cairan penghapus tulisan,
staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener (alat pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat dari logam), bak stempel,
stempel, perforator (alat ìpelubang kertas), perekat/lem untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau rumah tangga, alat-alat
kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis (mesin tik) dan alat - alat kantor (kecuali ìperabot kantor), alat-alat pendidikan
dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk keperluan pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku, bahan - bahan plastik untuk
pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu main,kartu remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu
- kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu nama, lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas bergambar, poster, pamflet,
map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita printer, huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe (bola dunia), popok bayi
terbuat dari kertas ìyang dapat dibuang,numbering machine (alat pemberi nomor),papan ìnama, kantong plastik, sampul
plastik.; Barang-barang terbuat dari karton, yaitu file dan folder dokumen, tag untuk kado, kotak kado; Barang-barang terbuat
dari kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis; Buku anak-anak; krayon;
spidol dengan ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta;
majalah dalam bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku
kegiatan anak-anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan;
kotak kerajinan hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon
pemodelan; serbet kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk
permainan; pola untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua
barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris
boneka; Buku atau kertas pelajaran; Buku kerja harian; Buku tanda terima / kuitansi; Buku tulis; Data terekam dari internet
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dalam bentuk kertas; Film plastik berperekat untuk tujuan pelindungan; Handuk tangan Kertas; Housebreaking pads sekali
pakai dari kertas atau selulosa untuk hewan peliharaan; Isolasi kertas; Jepitan kertas; Kain lap kertas; Kantong dan wadah
dari kertas untuk pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa (sekali pakai) terbuat dari
kertas atau plastik; Kantong penyimpanan makanan dari plastik untuk keperluan rumah tangga; Kantong plastik HD; Kantong
plastik opp; Kantong plastik putih susu laundry; Kantong plastik untuk membungkus bahan makanan; Kantong, tempat, foil dari
kertas; Kardus tahan air; Karton; Karton manila; Karton-karton khusus untuk segala jenis sepatu, sandal, sepatu olah raga,
yang disisipkan di bagian dalam; Kartu hadiah terbuat dari kertas; Kartu peringatan tidak diganggu dari karton; Karung kertas
untuk pembungkus; Kertas; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus makanan; Kertas India; Kertas Jepang; Kertas
Sembahyang; Kertas catatan; Kertas cetak untuk melapisi permukaan benda dari busa; Kertas cetak untuk melapisi
permukaan benda kerja dari kayu, logam atau plastik dan kertas release dan foil plastik; Kertas dapur untuk memasak; Kertas
debu; Kertas filter; Kertas foto; Kertas handuk; Kertas handuk basah; Kertas higienis; Kertas karton; Kertas kerajinan; Kertas
kerajinan tangan Jepang; Kertas menulis dan menggambar; Kertas pembungkus Natal; Kertas penanda, dicetak; Kertas
perekat untuk keperluan rumah tangga; Kertas serap minyak; Kertas termal; Kertas untuk menyerap minyak dapur; Kertas,
kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan
foil plastik dan kertas release untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kertas, karton dan barangbarang terbuat dari bahan-bahan ini tidak termasuk dalam kelas lain; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak kertas; Kotak
terbuat dari karton; Label dari kertas atau karton yang dapat dipasang di leher botol atau sambungan daun pintu untuk bahan
promosi; Label dari kertas atau karton yang dapat dipasang digulungan kain dan gantungan kain sebagai bahan promosi;
Label kertas; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Lembar karton
untuk kemasan; Lembar kertas pelapis, khususnya pelapis ujung pada permukaan atau sudut; Lembar kertas pelapis,
khususnya pelapis yang tak berujung pada permukaan akhir, untuk digunakan dalam konstruksi perabotan, desain interior,
konstruksi kendaraan, dan bidang terkait; Lembaran kertas perekat untuk keperluan alat tulis; Lembaran kertas perekat untuk
keperluan rumah tangga; Lembaran kertas untuk memasak; Lembaran plastik untuk tatakan kertas saat menulis; Lukisan
[karya seni]; Map Kertas; Map untuk kertas; Materi promosi yang terbuat dari bahan kertas atau karton dan mempunyai
sambungan mika untuk ditempelkan ke meja atau rak tampilan produk; Mika plastik untuk membungkus makanan; Paket alat
tulis-menulis terdiri dari kertas untuk menulis, amplop, penanda, dan stensil; Pelindung dari plastik yang melindungi fitur
pengeluaran dari wadah untuk kain penyeka; Pelubang kertas; Pena tarik; Pena tinta India; Pena untuk menulis dari kain tebal
(felt); Penutup meja dari kertas; Pita plastik untuk kemasan; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan
mengemas; Plastik seal cup; Publikasi dan barang cetakan, yaitu kartu dagang bola basket, kartu dagang, stiker, dekal, tato
sementara yang dapat dipindahkan, perangko bertema bola basket, tiket bertema bola basket, karton untuk menyimpan
koleksi piringan perdagangan, papan tulis tempel dan penghapus papan tulis, papan memorandum, penjepit papan untuk
menulis, tatakan gelas dari kertas, kartu pos, alas piring dari kertas, tissue wajah, kartu catatan, bantalan memo, bantalan
catatan, pulpen, krayon, spidol penanda, karet gelang, pena dan pensil, kotak pena dan pensil, pena dan tatakan untuk
menulis, penyangga dokumen desktop, scrapbook, stempel karet, penggaris untuk merancang, spanduk kertas dan bendera,
binder dengan 3 cincin, folder alat tulis, buku catatan wirebound, buku catatan portofolio, foto-foto berbingkai dan tidak
berbingkai, litografi, cetakan seni, poster, kalender, stiker bumper, sampul buku, penunjuk halaman buku, kertas
pembungkus, buku kegiatan anak-anak, buku mewarnai anak-anak; Publikasi tercetak, yaitu, buku, majalah, jurnal, direktori,
pamflet, dan brosur yang berisi informasi rujukan mengenai berbagai topik di bidang keuangan, investasi, kepemilikan
korporasi dan bisnis; Publikasi yaitu buku pegangan pengajaran, buku teknis, brosur, buku, poster, desain dan kertas
perencanaan; Replika dari tulang manusia dan binatang, atau bagian dari tulang-tulang manusia, dan fosil untuk tujuan
pendidikan (bahan-bahan pendidikan, kecuali aparat); Sarung dudukan toilet sekali pakai yang terbuat dari kertas; Serbet
kertas sekali pakai untuk menghilangkan make-up; Serbet kertas untuk menghilangkan make-up; Spanduk dari kertas;
Spanduk untuk di jalan terbuat dari kertas; Substrat pada mesin cetak, yaitu film transparan, tak tembus cahaya, dan tembus
cahaya untuk digunakan dengan mesin fotokopi yang menggunakan tinta, printer laser, printer yang menggunakan tinta; Tas
goodie dari kertas atau plastik; Tas plastik cendramata; Tas plastik dan kertas; Tas, amplop, kertas, dan kantong polietilen
untuk pembungkus (sediaan pembungkus); Tatakan kertas untuk hewan peliharaan; Tempat buku cek; Tempat menyimpang
buku tabungan; Tinta India; Tinta isi ulang pulpen; Tisu; Tisu kertas; Tutup Pot Bunga dari kertas; Ukir-ukiran dari kertas;
Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; Wadah dari kertas untuk cairan; alas [tatakan gelas] kartu atau kardus;
alas bahu dari kertas; alas dan bantalan kertas atau karton untuk pelatihan toilet [alat bantu pelatihan untuk hewan]; alas dan
bantalan pelatihan rumah sekali pakai dari kertas atau karton untuk hewan peliharaan; alas kardus; alas kecil ditempatkan di
bawah gelas dari dari kertas; alas kecil ditempatkan di bawah gelas dari karton; alas kertas [tatakan gelas] dari kertas; alas
kertas decanter; alas kertas koktail; alas kertas meja; alas kertas untuk gelas anggur; alas kertas untuk gelas bir; alas kertas
untuk peti; alas koktail dari karton; alas makan dari karton; alas makan malam dari kertas; alas meja dari kardus; alas
minuman dari karton; alas minuman dari kertas; alas pengaturan tempat meja dari kardus; alas pengaturan tempat meja dari
kertas; alas piring dari kardus; alas piring dari kertas; alat atau bahan pendidikan dan pengajaran berupa rumus spesifik yang
terdiri dari 3 tahap terbuat dari karton atau kertas; alat bantu belajar (manual) dan buku untuk guru, orang tua dan anak-anak;
alat kertas tulis; alat pelubang [keperluan kantor]; alat penjepit kertas; alat tulis (kartu nama, kertas kop surat); alat tulis kantor;
alat tulis kertas; alat tulis kertas kantor; alat tulis, termasuk kertas, amplop, bantalan, kartu, surat, pena, dan pensil; alat untuk
kesenian; amplop; amplop [alat tulis]; amplop botol dari kertas atau kardus; amplop kertas atau plastik untuk kemasan; amplop
kertas untuk kemasan; amplop manila; amplop plastik untuk kemasan; amplop surat; bahan ajar kertas; bahan ajar kertas,
yaitu, balok pengajaran; bahan kemasan dari karton atau kertas untuk es; bahan kemasan karton; bahan kemasan plastik
untuk sandwich; bahan kemasan terbuat dari karton; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan kemasan
yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan kemasan yang terbuat dari
pengganti kertas berbasis mineral; bahan pembungkus kertas; bahan pemodelan seniman; bahan pendidikan dalam kelas ini
dalam bentuk buku, majalah, berita berkala dan pamflet; bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-aparatnya); bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan penyaringan kertas; bahan plastik untuk kemasan; bahan seniman; bahan
seniman dan menggambar; bahan untuk menjilid buku dan kertas; bahan-bahan menggambar dan bahan-bahan untuk
kesenian; bahan-bahan pendidikan dan pengajaran; bahan-bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); bahanbahan plastik untuk pembungkus; bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus; bahan-bahan untuk menjilid
buku; baki pena dan pensil; bantalan karya seni; bantalan kertas menulis, melukis dan menggambar; bantalan kertas sekali
pakai atau selulosa untuk mengganti popok; bantalan kertas untuk mengganti popok; bantalan penyerap kertas dan selulosa
untuk digunakan dalam kemasan makanan; bantalan tinta; bantalan tinta untuk segel; barang-barang cetakan dan bahanbahan kertas; barang-barang dari karton; barang-barang dari kertas; barang-barang yang terbuat dari kardus; batu tinta
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[tempat penampungan tinta]; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari bubur kertas; benda-benda dekoratif [ornamen]
terbuat dari karton; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari kertas; bendera dan panji-panji kertas; bendera hiasan
kertas; bendera kertas; bentuk kertas die-cut; bingkai foto dari kertas; bingkai fotografi atau karya seni; blok kertas menulis,
melukis dan menggambar untuk seniman; buku agenda; buku besar [buku]; buku catatan; buku catatan [akta judul mobil];
buku catatan [log kapal]; buku catatan [pembukuan]; buku catatan [penerbangan]; buku catatan hukum; buku catatan
wartawan; buku catatan yang bisa diisi ulang; buku cek; buku dan buklet; buku flip; buku giro; buku harian berlapis kulit; buku
intisari hukum; buku kerja [kosong]; buku komik manga; buku kwitansi; buku memori bayi; buku naskah; buku partitur musik;
buku pedoman komputer; buku petunjuk yang dapat dibaca secara elektronik, formulir yang dapat dibaca mesin atau yang
dapat dibaca komputer untuk digunakan dengan, dan dijual sebagai sebuah unit dengan perangkat elektronik dan komputer
genggam dan dapat dibawa tercetak; buku referensi; buku resep; buku saku/buku kecil; buku sketsa seniman; buku statistik,
buku panduan, dan buku referensi, semua yang terkait dalam bidang bola basket; buku sumber daya; buku tanda setoran;
buku tanda terima; buku tulis; buku-buku musik; buku-buku telepon dan alamat; bungkus gelembung plastik untuk
pembungkus atau pengemasan; bungkus kado plastik; busur kertas dekoratif untuk pembungkus; busur kertas, selain hiasan
rambut; busur kertas, selain pakaian laki-laki; busur kertas, selain pakaian laki-laki atau hiasan rambut; ceret cat plastik;
cetakan seni; cetakan seni grafis; cetakan untuk pemodelan tanah liat [bahan seniman]; dekorasi kardus untuk bahan
makanan; dekorasi kertas untuk kue; dekorasi pesta dari kertas; dekorasi pesta kertas metalik; dudukan gambar terbuat dari
kertas; emblem kertas; etsa seni; figur model [ornamen] terbuat dari karton; figur model [ornamen] terbuat dari kertas; figura
karya seni; film kemasan plastik fleksibel dijual dalam jumlah besar ke produsen industri dan komersial; film plastik digunakan
sebagai kemasan untuk makanan; film plastik pembungkus makanan untuk keperluan industri; film plastik pembungkus
makanan untuk penggunaan rumah tangga; film plastik perekat untuk kemasan; film plastik perekat untuk pembungkus; film
plastik perekat untuk pembungkus dan pengemasan; film plastik susut untuk pembungkus; film plastik untuk kemasan; film
plastik untuk pembungkus; film plastik untuk pembungkus makanan; filter kertas kopi; filter kertas untuk pembuat kopi; foil
plastik; folder kertas; fusuma-gami [kertas untuk partisi geser dalam ruang Jepang]; gambar seni; gulungan kertas toilet;
gulungan kertas untuk mesin hitung; gulungan kertas untuk printer; gulungan untuk pita tinta; hadiah alat tulis, yaitu tas, kotak,
bahan dan label pembungkus (kertas atau plastik); halaman plastik dengan saku untuk memegang foto; halaman plastik
dengan saku untuk memegang kartu perdagangan; halaman plastik dengan saku untuk memegang tanda terima; handuk
kertas; handuk kertas untuk keperluan dapur; handuk kertas untuk tangan; handuk kertas yang higienis; handuk muka dari
kertas; hewan model [ornamen] terbuat dari bubur kertas; hewan model [ornamen] terbuat dari karton; hewan model
[ornamen] terbuat dari kertas; hiasan kertas dekoratif; hiasan meja [alas] terbuat dari kertas; hiasan meja [ornamen] terbuat
dari bubur kertas; hiasan meja [ornamen] terbuat dari kardus; hiasan meja [ornamen] terbuat dari kertas; hosho-gami [kertas
Jepang tebal]; huruf dan angka yang terbuat dari kertas; isi ulang kartrid untuk pena tinta; isi ulang tinta pena; isian kardus;
isian kertas; isian kertas atau kardus; kaleng pensil; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan;
kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik
untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja 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 kado dari kertas atau plastik; kantong kertas; kantong kertas atau plastik untuk kemasan;
kantong kertas belanja; kantong kertas berbentuk kerucut; kantong kertas berlapis; kantong kertas sampah; kantong kertas
untuk digunakan dalam sterilisasi instrumen medis; kantong kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk keperluan rumah
tangga; kantong kertas untuk pembungkus; kantong kertas untuk popok sekali pakai; kantong makan siang dari kertas atau
plastik; kantong makan siang daro kertas; kantong penyimpanan makanan dari plastik untuk penggunaan rumah tangga;
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 membuang makanan tengik; kantong plastik untuk membuang popok bekas;
kantong plastik untuk memuat popok bekas; kantong plastik untuk mengamankan barang-barang berharga; kantong plastik
untuk mengawetkan makanan tengik; kantong plastik untuk pembuangan limbah hewan peliharaan; kantong plastik untuk
pembuangan pakaian dalam; kantong plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk
pengepakan dan pengemasan; kantong plastik untuk penghilang bau; kantong plastik untuk popok sekali pakai; kantong
plastik untuk produk makanan; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah kertas untuk keperluan rumah
tangga; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong sandwich dari kertas;
kantong sandwich dari kertas atau plastik; kantong sandwich plastik; kantong surat kertas; kantong surat yang terbuat dari
kertas; kantong untuk pesta dari plastik; kantong-kantong terbuat dari kertas atau plastik; kapsul kertas cappuccino kosong;
kapsul kertas coklat kosong; kapsul kertas teh kosong; kapsul kopi ginseng kosong dari kertas; kapsul kopi jelai kosong dari
kertas; kapsul kopi kosong dari kertas; kapur penanda; karangan bunga hias kertas untuk pesta; kardus pembawa makanan
dan minuman; kardus yang terbuat dari kertas mulberry [senkasi]; karton; karton bergelombang; karton bristol; karton kardus;
karton telur yang terbuat dari kertas; karton*; kartrid tinta untuk pena; kartrid tinta untuk pulpen; kartu kertas (kosong) untuk
merekam data; kartu menu yang digantung di pintu dari karton; kartu tercetak dan dokumen administrasi pribadi tanpa
pengkodean magnetik kertas atau kardus untuk dijual kepada organisasi penerbit, yang terdiri dari area yang dapat dibaca
mesin, yaitu, kartu identitas, kartu telepon, cek, kartu kredit, kartu bank, paspor, dokumen visa, surat izin mengemudi , kartu
kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, izin untuk tinggal, dan kartu untuk menunjukkan kredensial profesional medis; kartukartu terbuat dari kertas; karung kertas; karya seni dari kertas atau karton; karya seni kardus; karya seni kertas; karya seni
litograf; kasa-gami [kertas diminyaki untuk payung kertas]; kaset kertas dan kartu untuk merekam program komputer;
kebutuhan alat tulis dan kantor, kecuali furnitur; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kantong semen dari kertas;
kemasan kantong semen dari plastik; kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari
bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas
atau karton; kemasan wadah selulosa yang diregenerasi; kerajinan kertas [seni dan kerajinan]; kertas HVS; kertas amplop;
kertas anti jamur; kertas belanjaan; kertas beras *; kertas berbentuk pita untuk pembungkus kado; kertas bercahaya; kertas
bergalur [media bergelombang]; kertas bergelombang; kertas bubur kayu; kertas buram; kertas catatan; kertas catatan
berperekat; kertas catatan dengan perekat; kertas catatan tablet; kertas cetak; kertas cetak digital; kertas cetak dyesublimation; kertas cetak laser; kertas cetak offset untuk pamflet; kertas crêpe untuk keperluan rumah tangga; kertas dan
karton; kertas dan karton dan barang-barang terbuat dari bahan itu, yaitu, buku, boks, kartu, amplop, buku catatan, kalendar;
kertas dan plastik untuk kemasan; kertas dapur; kertas daur ulang; kertas dekoratif bagian tengah; kertas dekoratif dicetak;
kertas dilaminasi; kertas dilekatkan; kertas direktori; kertas duplikat; kertas elektrostatik; kertas file; kertas fluorescent; kertas
fotokopi; kertas fotokopi [alat tulis]; kertas fotokopi berlapis plastik; kertas fotokopi tanpa karbon; kertas gading; kertas gambar;
kertas grafik; kertas grafik untuk menggambar dan membuat sketsa; kertas ikatan daur ulang; kertas ikatan lilin; kertas ikatan
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sintetis; kertas isap; kertas joss; kertas kado; kertas kakao kosong; kertas kalender; kertas kaligrafi; kertas kalkir; kertas
kanvas; kertas karbon; kertas karton; kertas karton kosong; kertas karton putih; kertas karton take-out untuk makanan; kertas
karton untuk mengirimkan barang; kertas kartu nama [setengah jadi]; kertas kartu pos; kertas komputer; kertas konstruksi;
kertas kop surat; kertas kopi barley kosong; kertas kopi kosong; kertas koran; kertas kraft; kertas krep; kertas kue dekorasi;
kertas kulit bawang; kertas kulit imitasi; kertas label; kertas label gantung; kertas lepas; kertas lilin; kertas magnetik; kertas
majalah; kertas memerintah; kertas mesin tik; kertas mulsa; kertas musik; kertas offset; kertas origami; kertas pelapis; kertas
pembungkus; kertas pembungkus dekoratif; kertas pembungkus kado; kertas pembungkus kado logam; kertas pembungkus
makanan; kertas pembungkus mesiu; kertas pembungkus untuk permen; kertas pemeriksaan; kertas penanda; kertas
pencetak foto; kertas pengaman; kertas pengisi; kertas penutup; kertas penutup kursi toilet; kertas penyerap; kertas peraga
kartu; kertas perak; kertas perkamen; kertas plastik; kertas rak; kertas reproduksi; kertas ringan yang digunakan dengan
kertas karbon untuk menghasilkan banyak salinan.; kertas ringan yang digunakan dengan kertas karbon untuk menghasilkan
banyak salinan. [alat tulis]; kertas sarang lebah; kertas saring; kertas selofan moistureproof; kertas seni; kertas sensitif panas;
kertas serat; kertas serat kayu; kertas serbet; kertas sertifikat stok; kertas setengah jadi; kertas sintetis; kertas stensil [kertas
stensil]; kertas surat; kertas tahan air; kertas tahan asam; kertas tahan panas; kertas teh kosong; kertas tempel; kertas termal
dilapisi; kertas termal dilapisi industri untuk pencetakan; kertas termal industri yang tidak dilapisi untuk pencetakan; kertas
termal tanpa pelapis; kertas tissue kering; kertas tisu; kertas tisu untuk membuat kertas stensil; kertas toilet; kertas transfer
panas; kertas transmisi faksimili; kertas tulis; kertas tulis dan amplop [alat tulis]; kertas tulis dengan kualitas tinggi (bond
paper); kertas untuk cek bank; kertas untuk cek perjalanan; kertas untuk digunakan dalam industri seni grafis; kertas untuk
digunakan dalam pembuatan kantong teh; kertas untuk digunakan dalam pembuatan tirai bedah; kertas untuk digunakan
dalam pembuatan wallpaper; kertas untuk fotokopi; kertas untuk keperluan industri; kertas untuk keperluan rumah tangga;
kertas untuk keperluan rumah tangga dan industri; kertas untuk kertas kop surat; kertas untuk melukis dan kaligrafi; kertas
untuk memasak; kertas untuk membuat tas dan karung; kertas untuk mencetak foto; kertas untuk mencetak foto [tidak peka
secara kimia]; kertas untuk menutupi buku; kertas untuk menyimpan buku; kertas untuk mesin rekaman; kertas untuk
pembungkus bunga dan pajangan bunga; kertas untuk pembungkus dan pengemasan; kertas untuk radiogram; kertas untuk
tabel pemeriksaan medis; kertas xerografis; kertas yang mengandung mika; kertas yang mengkilap dan transparan; kertas
yang sekali pakai; kertas*; kertas-kertas kemasan; kit kertas seni dan kerajinan anak-anak; kit pembuangan kantong plastik
untuk pembuangan rumput dan daun; klip kertas; kohzo-gami [kertas yang terbuat dari kertas mulberry]; kotak dari karton;
kotak display kardus; kotak display kertas; kotak display kertas atau kardus; kotak display stiker terbuat dari karton; 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 karton bergelombang; kotak karton untuk kemasan industri; kotak kemasan
kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kemasan
kertas; kotak kerajinan untuk konstruksi model dari bubur kertas; kotak kertas; kotak kertas atau kardus; kotak kertas untuk
menyimpan kartu ucapan; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak kue dari kardus; kotak kue dari karton; kotak pena dan pensil;
kotak persediaan sekolah yang terdiri dari berbagai kombinasi persediaan sekolah terpilih, yaitu, alat tulis, pena, pensil, pensil
mekanik, penghapus, penanda, krayon, pena penanda berwarna, map, buku catatan, kertas, busur derajat, klip kertas,
peruncing pensil, alat genggam dipasang pada pensil/pena untuk menulis, lem dan penanda buku; kotak pesta dari karton
atau kertas; kotak pizza dari kardus; kotak tampilan yang terbuat dari karton; kotak topi kardus; kotak topi kertas; kotak-kotak
terbuat dari bahan kertas atau kardus; kue toppers kertas; label bagasi dari kardus; label botol anggur handpainted kertas;
label dari karton; label dari kertas; label gantung dari kardus; label harga kardus; label harga kertas; label kertas; label kertas
atau karton; label kertas bagasi; label kertas berperekat; label kertas dicetak; label kertas kosong atau sebagian dicetak; label
kertas menghapus basah; label penanda; label pengiriman kertas; label perekat kertas; laci kertas; laci kertas beraroma; laci
kertas, diberi wewangian atau tidak; lapisan (plastik) untuk membungkus makanan; lapisan tipis plastik untuk pembungkus;
latihan dan spanduk kertas senam; lem kertas; lem pena untuk keperluan alat tulis; lemari untuk alat tulis [keperluan kantor];
lembar kontrol kelembaban kertas atau plastik untuk kemasan bahan makanan; lembar polypropylene untuk pembungkus;
lembar tinta untuk duplikator; lembar tinta untuk mesin reproduksi dokumen; lembar tinta untuk reproduksi gambar di industri
percetakan; lembar viscose untuk pembungkus; lembaran kertas [alat tulis]; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk
kemasan bahan makanan; lembaran kertas untuk mencatat; lembaran perekat plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung,
dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi, yaitu perekat pada media cetak dan perekat
pada lapisan tipis pelindung; lembaran plastik berlapis perekat untuk keperluan alat tulis; lembaran plastik berperekat untuk
rak pelapis; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan; lembaran plastik, film dan tas untuk
pembungkus dan pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; lembaran selulosa reklamasi untuk
pembungkus; lembaran selulosa reklamasi untuk pembungkus [kertas plastik]; lembaran tipis plastik untuk pengemasan dan
pembungkus; lencana kardus; lencana kertas; lencana nama kertas; lengan plastik untuk memegang kartu bisbol; linen meja
dari kertas; liners kotak kucing dalam bentuk kantong plastik; majalah cetak di bidang seni figuratif; majalah dalam bidang bola
basket, katalog dalam bidang bola basket, program-program permainan commemorative dan suvenir yang berkaitan dengan
bola basket, kertas yang digantung (paper pennants), alat tulis menulis, alat tulis menulis bertipe portofolio, kartu undangan,
sertifikat yang telah dicetak, kartu ucapan, kartu ucapan Natal, kartu ucapan liburan, lembar informasi statistik untuk topik-topik
bola basket; manual [buku pegangan]; map plastik; map untuk kertas; mata pena; mata pena untuk alat tulis; menambahkan
kertas mesin; menulis atau menggambar buku; mesin dispenser klip kertas otomatis untuk penggunaan kantor atau alat tulis;
mesin kertas; mesin kertas lipat untuk penggunaan kantor; mesin kertas untuk penggunaan kantor; mesin ketik dan alat alat
kantor (kecuali perabot); mesin pengisi kertas untuk penggunaan kantor; mesin penjilid kertas untuk penggunaan kantor;
mesin penyegel amplop untuk kantor; mizuhiki [string kertas upacara Jepang]; mobil model skala [ornamen] dari bubur kertas;
mobil model skala [ornamen] dari kardus; mobil model skala [ornamen] kertas; model [ornamen] terbuat dari bubur kertas;
model [ornamen] terbuat dari kardus; model [ornamen] terbuat dari kertas; model kendaraan [ornamen] terbuat dari bubur
kertas; model kendaraan [ornamen] terbuat dari kardus; model kendaraan [ornamen] terbuat dari kertas; model mobil
[ornamen] terbuat dari kardus; model mobil [ornamen] terbuat dari kertas; model mobil [ornamen] yang terbuat dari bubur
kertas; model mobil miniatur [ornamen] dari bubur kertas; model mobil miniatur [ornamen] dari kardus; model mobil miniatur
[ornamen] kertas; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari bubur kertas; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari
kardus; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari kertas; model skala [ornamen] dari bubur kertas; model skala
[ornamen] dari kardus; model skala [ornamen] kertas; mount fotografi atau seni kertas atau karton; mural dalam sifat karya
seni litograf; nama lencana kertas; nama lencana plastik [keperluan kantor]; notebook kertas; notebook kertas kosong; omikuji
[tempat keramat] [lembaran kertas yang dicetak digunakan untuk meramal]; ornamen [patung] terbuat dari kardus; ornamen
[patung] terbuat dari kertas; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari karton; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat
dari kertas; ornamen dalam bentuk miniatur yang terbuat dari bubur kertas; ornamen pesta dari kertas; ornamen yang terbuat
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dari bubur kertas; ornamen yang terbuat dari karton; ornamen yang terbuat dari kertas; packing [bantalan, isian] bahan kertas;
pajang spanduk kertas; pajangan spanduk karton; pajangan spanduk kertas; palet seniman; panel kanvas untuk seniman;
panji-panji kertas; panji-panji yang terbuat dari kertas; papan gambar dan lukis (dari) karton; papan iklan cetak dari karton;
papan iklan cetak kertas; papan iklan dari kertas atau kardus; papan iklan kertas atau karton; papan iklan kertas atau karton
cetak; papan iklan tercetak dari karton; papan iklan tercetak dari kertas; papan iklan tercetak dari kertas atau karton; papan
iklan yang dibuat dari bahan kardus; papan iklan yang terbuat dari kertas dan karton; papan kardus; papan kertas; papan
kertas atau kardus; papan nama dari kertas atau karton; papan warna [karton berwarna]; pasta tinta merah digunakan untuk
segel; pastel [pensil]; patung-patung dari bubur kertas; payung kertas koktail; pelembab jari untuk membantu menghitung uang
kertas serta menyusun dan menyortir kertas.; pelubang kertas [keperluan kantor]; pelubang kertas elektrik [keperluan kantor];
pembatas buku; pemberat kertas; pembuat kertas [keperluan kantor]; pembungkus (alat tulis); pembungkus botol kertas atau
kardus; pembungkus kedap air; pembungkus koin dari kertas; pembungkus plastik; pembungkus rumah sekali pakai kertas
atau selulosa untuk digunakan dalam pelatihan anak-anak anjing; pembungkus-pembungkus terbuat dari kertas; pemegang
(tempat) kertas atau buku; pemegang kertas tulis; pemegang klip kertas; pemegang tiket kertas; pemotong kertas [keperluan
kantor]; pemotong kertas untuk keperluan kantor; pena baja; pena berwarna; pena gambar; pena glitter untuk keperluan alat
tulis; pena jel; pena koreksi; pena label telinga untuk menandai ternak; pena marker; pena penanda dari kain tebal (felt); pena
teknik; pena tinta; pena tinta gel; pena ujung serat; pena untuk menandai [alat tulis]; pena untuk menulis; pena-pena pemberi
tanda untuk menulis diatas papan tulis putih; penajam untuk pensil kosmetik; penanda buku dari logam mulia; penanda
halaman dokumen [bendera penanda halaman]; pengaduk cat [bahan seniman]; pengaduk dan dayung cat [bahan seniman];
pengemasan wadah kardus; pengencang kertas; penghancur kertas; penghancur kertas untuk penggunaan kantor;
penghapus pena; penghapus tinta; penghapus tinta cair; pengiriman kontainer kardus; penjepit kertas; pennons terbuat dari
kertas; pensil; pensil arang; pensil batu tulis; pensil dengan penghapus; pensil ditarik; pensil gambar; pensil grafit; pensil
koreksi; pensil koreksi untuk mengetik; pensil seniman; pensil warna; penutup baki gigi dari kertas; penutup baki kertas;
penutup furnitur dari kertas, tidak dipasang; penutup kertas untuk wadah; penutup meja pijat dari kertas; penutup pelindung
untuk lembaran kertas dan halaman buku; penyokong dari kardus untuk menjilid buku; perangkat mekanis untuk mencetak
rincian kartu pembayaran ke kertas untuk penggunaan kantor; perangko penanda; perangko tinta; perekat film plastik yang
digunakan untuk memasang gambar; perekat plastik untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat plastik
untuk keperluan rumah tangga atau rumah tangga; perisai [segel kertas]; perisai pena saku; perlengkapan seni dan kerajinan
cat; perlengkapan seni dan kerajinan tanah liat; piring cat air seniman; pisau kertas [pembuka surat]; pita bertinta untuk mesin
tik; pita dan pita kertas untuk pembungkus kado; pita kertas; pita kertas dan busur, selain hiasan rambut; pita kertas dan
busur, selain pakaian laki-laki; pita kertas untuk kalkulator; pita kertas untuk membungkus kado; pita kertas untuk mesin
hitung; pita kertas untuk pembungkus kado; pita kertas, selain hiasan pakaian atau rambut; pita kertas, selain hiasan rambut;
pita kertas, selain pakaian laki-laki; pita perekat untuk kertas karton; pita tinta; pita tinta untuk mesin ketik; pita tinta untuk
printer komputer; plakat dari kertas atau karton; plakat karton; plakat kertas; plakat kertas atau karton; plastik cling film, dapat
diperpanjang, untuk paletisasi; plastik tipis lembaran untuk pelindung makanan (wrapping); plastik untuk pemodelan; pod
kertas cappuccino kosong; pola desain bordir dicetak di atas kertas; polong kopi ginseng kertas kosong; poster kertas; poster
yang terbuat dari kertas; produk-produk kertas yang sekali pakai; rak kertas [keperluan kantor]; renda kertas; reproduksi seni
cetak; reproduksi seni grafis; rol tinta untuk mesin kantor; sampul buku kulit; sampul buku perjanjian dari kulit; sampul
dokumen dari kertas; sampul kertas untuk pot bunga; sampul laporan kertas; sampul pelindung untuk buku; sampul untuk
kertas; sapu tangan kertas; saputangan kertas; seni berwarna dan kerajinan pasir; serbet kertas; serbet meja sekali pakai dari
kertas; set melukis untuk seniman; shoji-gami [kertas untuk partisi geser Jepang]; sikat seniman; spanduk kertas; stan pensil;
stapler untuk kertas; staples untuk kertas; stiker holografik yaitu, lembaran perekat plastik yang dilapisi untuk tampilan,
pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi.; stok gulungan film plastik untuk
kemasan; stok gulungan film plastik untuk kemasan perangkat elektronik; stok gulungan film plastik untuk makanan kemasan;
stok rol film plastik untuk kemasan obat-obatan; stok tiket [kertas cetak]; tabung kardus; tabung karton untuk dokumen; tadah
liur berlengan dari kertas; tadah liur kertas; tag cek klaim bagasi kertas; tag hadiah dari kertas; tag karton; tag kertas; tag tas
golf dari kertas atau karton; tali sandang untuk memegang kartu kertas; tanda pengenal kertas; tanda untuk tujuan iklan dan
display dari kardus; tanda untuk tujuan iklan dan tampilan dari kertas; tanda-tanda iklan kardus; tanda-tanda iklan kertas atau
karton; tanda-tanda kertas; tanda-tanda kertas dicetak menampilkan nomor meja untuk digunakan untuk acara-acara khusus;
tanda-tanda kertas iklan; tanda-tanda kertas yang dicetak menampilkan nama untuk digunakan untuk acara khusus;
tanda/papan iklan dari karton; tanda/papan iklan dari kertas; tanda/papan iklan dari kertas atau karton; tanzaku [strip kertas
mewah]; taplak kertas; taplak meja dari kertas; tas belanja dari plastik; tas belanjaan dari kertas atau plastik; tas hadiah dari
kertas; tas hadiah kertas untuk anggur; tas jinjing yang terbuat dari kertas; tas pesta dari kertas atau plastik; tas pesta plastik;
tas pesta yang terbuat dari kertas; tas souvenir panji-panji kertas; tas untuk kertas yang digunakan memasak dengan
microwave; tatakan gelas dari kertas; tatakan gelas kertas; tatakan gelas kertas atau karton; tatakan gelas terbuat dari karton;
tatakan gelas terbuat dari kertas; tatakan karton; tempat pena dan pensil; tempat tinta; tengujosi [kertas yang terbuat dari
kertas mulberry]; timah pensil; tinta gambar; tinta kaligrafi; tinta koreksi [heliografi]; tinta logam untuk digunakan dalam
kaligrafi; tinta metalik untuk menulis; tinta penanda yang mengandung biologik untuk digunakan dalam otentikasi objek; tinta
stempel; tinta tulis; tinta untuk alat tulis; tinta untuk keperluan alat tulis; tinta untuk pena; tinta untuk pulpen; tinta*; tissue kertas
kering; tisu dapur; tisu dapur [kertas]; tisu kering; tisu kertas; tisu kertas untuk membersihkan; tisu kertas untuk menghilangkan
kosmetik; tisu kertas untuk menghilangkan make-up; tisu kertas untuk penggunaan kosmetik; tisu pembersih terbuat dari
kertas; tisu selulosa; tisu toilet; tisu wajah kertas; tokoh model [ornamen] yang terbuat dari bubur kertas; tokoh yang terbuat
dari kertas; tongkat tinta; tongkat tinta [sumi]; transfer kertas dengan setrika; transparan plastik; tunggangan gambar terbuat
dari karton; uang kertas; undangan cetak terbuat dari karton; undangan cetak terbuat dari kertas; wadah bergelombang;
wadah dari kertas untuk kemasan; wadah dari kertas untuk pengemasan dan pengepakan; wadah kemasan industri dari
karton; wadah kemasan industri dari kertas dan karton; wadah kertas biodegradable berbasis pulp untuk dibawa pulang
makanan; wadah krim dari kertas; wadah makanan; wadah pengemasan industri dari kertas atau karton; wadah pengemasan
industri kertas; wadah penyimpanan dari kertas; wadah penyimpanan yang terbuat dari kertas; wadah tinta; wadah yang
terbuat dari karton; wadah yang terbuat dari kertas; wadah, terbuat dari kertas atau karton, untuk es; waslap terbuat dari
kertas===
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: DID2022072812
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540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: PT Sentana Adidaya Pratama

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung B & G Tower Lt.9, Jl. Putri Hijau No. 10, Kesawan, Medan Barat, Medan,
Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bunga Merah + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau Tua, Kuning
: 18
: ===Dompet dengan RFID; Dompet kartu bisnis; Dompet kartu kulit; Dompet rajut; Kantong; Kantong untuk penyimpanan
sendal selop; Koper bagasi; Tali; Tas Kulit; 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 kantong dengan tali serut diatasnya; Tas kecil perlengkapan
kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria,
dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit); Tempat kartu kredit; dompet; dompet [tas], bukan dari
logam mulia; dompet genggam kecil [tas]; dompet kartu kredit dengan pelindung RFID; dompet kecil [tas tangan]; dompet koin;
dompet koin kecil; dompet kosmetik; dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci; dompet kunci dari kulit imitasi; dompet
menggabungkan pemegang kartu; dompet saku; dompet travel [tas]; dompet untuk pegangan kunci; dompet yang dipasang di
pergelangan tangan [dompet uang]; kantong (tas) anti air; kantong kanvas untuk belanja; kantong kulit; kantong kunci; kantong
serut; kantong untuk menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya; koper besar, koper, tas untuk bepergian, tas
pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; koper dan tas
bepergian; pakaian dari kulit; payung; payung golf; payung hujan; payung teras; payung untuk anak-anak; payung, payung
matahari, dan tongkat jalan; ransel kanvas; tag tas golf dari kulit; tali untuk dompet [tas]; tas; tas [amplop, kantong] dari kulit,
untuk kemasan; tas belanja; tas belanja dengan roda terpasang; tas belanja pakai ulang; tas bepergian; tas dan dompet kulit;
tas jinjing belanjaan; tas kecil dari kulit; tas kerja; tas kulit; tas kulit, koper, dan dompet; tas kunci; tas make-up; tas peralatan;
tas perjalanan; tas pinggang; tas pundak; tas suvenir; tas tangan; tas tangan kecil [dompet]; tas tangan, dompet dan dompet;
tas untuk payung; tempat kartu dalam bentuk dompet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072813
: 20/09/2022 18:47:10
:
: SURIYANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Lundu No. 12, RT/RW: 011/012, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KENCANA TOP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan kuning
: 16
: ===Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton danlatau plastik untuk pembuatan kemasan wadah dan dus;
Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Kertas higienis;
Kertas serap minyak; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak kertas; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk
membuat kemasan, wadah dan boks; Mika plastik untuk membungkus makanan; Plastik seal cup; alas minuman dari karton;
alas minuman dari kertas; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan
pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan
pembungkus; barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; film plastik pembungkus makanan untuk keperluan industri;
kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari kertas atau plastik; kantong penyimpanan makanan dari plastik
untuk penggunaan rumah tangga; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong
plastik untuk es kemasan; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk
pengepakan dan pengemasan; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah plastik; karet gelang [keperluan
kantor]; kertas daur ulang; kertas dilaminasi; kertas pembungkus; kertas pembungkus makanan; kertas tisu; kertas yang sekali
pakai; kertas-kertas kemasan; lapisan (plastik) untuk membungkus makanan; lembaran tipis plastik untuk pengemasan dan
pembungkus; plastik tipis lembaran untuk pelindung makanan (wrapping); tas belanjaan dari kertas atau plastik; tatakan gelas
terbuat dari karton; tisu kering; tisu kertas; tisu pembersih terbuat dari kertas; tisu wajah kertas===

740

Halaman 644 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072814
: 20/09/2022 18:53:05
:
: Yugian Leonardy

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan IR H Juanda No 2 / 158 A, Rt 005 /009, Kelurahan Dago, Kecamatan
Coblong , Jawa Timur, 40135
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DELAS GATI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, putih, merah, coklat,
: 34
: ===Batang tembakau; Bubuk tembakau; Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran
tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Rokok yang mengandung bahan pengganti tembakau; Sisik
(Tembakau); Tembakau hookah (shisha); Tembakau linting; Tembakau mentah atau yang sudah diolah; Tembakau molase;
Tembakau parut; Tembakau perasa; Tembakau, baik yang diproduksi atau tidak diproduksi; cerutu; cerutu dengan ujung yang
dipotong; cerutu-cerutu kecil; evaporator tembakau; filter rokok; filter tembakau; filter untuk rokok; kantong cerutu; kertas
rokok; kizami [tembakau parut Jepang]; korek api gas untuk perokok; korek api untuk perokok [korek api rokok], selain untuk
mobil; merokok tembakau; nikotin untuk produk-produk tembakau yang dipanaskan-tidak dibakar atau produk-produk
tembakau yang dipanaskan; pemantik untuk perokok; penggiling tembakau; produk tembakau yang mengandung atau dberi
rasa kretek untuk dipanaskan; produk-produk tembakau; produk-produk tembakau yang dipanaskan; produk-produk tembakau
yang dipanaskan-tidak dibakar; rokok; rokok bebas tembakau, selain untuk keperluan medis; rokok kretek; rokok mentol; rokok
yang mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; tembakau; tembakau daun; tembakau kunyah;
tembakau linting tangan; tembakau mentah; tembakau mentolasi; tembakau pipa; tembakau rokok; tembakau sirih dengan
tembakau; tembakau tanpa asap; tembakau untuk digulung sendiri; tembakau untuk dihirup; tembakau untuk dihirup dengan
tembakau; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri; tembakau yang dipanaskan; wadah tembakau===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072815
: 20/09/2022 19:03:03
:
: SURIYANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Lundu No. 12, RT/RW: 011/012, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KENCANA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 21
: ===Bakul; Besek; Botol kemasan industri dari plastik; Cangkir kertas atau plastik; Cangkir kopi dan cawan; Cangkir teh; Cup
kue dari kertas; Garpu saji dari plastik; Gelas; Gelas, kotak makan siang dan wadah makanan; Kemasan wadah gelas untuk
makanan; Kemasan wadah gelas untuk minuman; Kotak kue plastik; Kotak makanan; Mangkok; Peralatan makan, peralatan
masak dan wadah untuk keperluan dapur atau rumah tangga; Perangkat piring untuk menyajikan makanan; Piring makan;
Sarung tangan untuk memasak; Sarung tangan untuk menggosok; Sedotan minum dari plastik; Sendok kue tart; Sendok saji;
Sendok saji dari plastik; Tas penyimpanan makanan dan minuman; Tatakan Kue; Tatakan gelas, bukan dari kertas dan selain
kain linen; Tumbler [gelas minum]; Tutup gelas; Wadah makanan dan minuman untuk kegunaan rumah tangga dan untuk
bepergian; Wadah minuman dijual kosong; Wadah untuk Menyimpan buah-buahan; Wadah untuk keperluan rumah tangga,
dapur dan memasak; alas piring dari bambu; alas piring dari gabus; alas piring dari plastik bukan pengganti tekstil; alat-alat
untuk menyajikan makanan; bahan-bahan penyikat; baki kertas, untuk keperluan rumah tangga; barang pecah belah, porselen
dan gerabah; botol; botol plastik untuk kemasan; botol, dijual kosong; botol, kosong, untuk obat-obatan; botol-botol plastik;
cangkir kertas; cangkir minum; cangkir minum anti tumpah untuk anak-anak; cangkir teh; cetakan [peralatan dapur]; garpu dari
kayu untuk memasak; garpu saji; gelas; gelas (wadah); gelas [kapal minum]; gelas [wadah minuman]; gelas [wadah]; gelas bir;
gelas collins; gelas dari bahan organik (pelepah pinang); gelas kertas; gelas kertas atau plastik; gelas koktail; gelas margarita;
gelas minum; gelas minuman; gelas minuman keras; gelas opal; gelas pencampur [pengocok]; gelas pengaman setengah jadi;
gelas pint; gelas plastik; gelas teh; gelas tembakan; kasing sumpit; keranjang bambu untuk keperluan rumah tangga;
keranjang belanja untuk keperluan rumah tangga; kontainer rumah tangga; kotak bento; kotak kue plastik untuk keperluan
rumah tangga; kotak makan siang; kotak makan siang dari kertas; kotak makan siang yang terbuat dari plastik; kotak resep
[wadah rumah tangga]; layanan [piring], bukan dari logam mulia; mangkok kertas untuk memanggang; mangkuk berbasis pulp
kertas biodegradable; mangkuk buah; mangkuk dari bahan organik (daun jati); mangkuk plastik; mangkuk saji; mangkuk sekali

740

Halaman 645 dari 696

pakai; mangkuk sepele; mangkuk yang terbuat dari kertas; minum gelas dari logam mulia; mug; mug dengan tutup untuk
perjalanan; mug minum pintar; mug minum pintar dengan chip pintar bawaan untuk pembayaran tanpa kontak; mug minum
pintar dengan chip pintar bawaan untuk pembayaran tanpa uang tunai; mug plastik; mug, bukan dari logam mulia; nampan
makan; pecah belah; pemotong kue; pengaduk minuman; pengaduk plastik sekali pakai untuk minuman; pengepres buah,
non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; peralatan dan wadah untuk keperluan rumah tangga dan dapur; peralatan makan;
peralatan makan untuk bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan masak dan
peralatan makan, kecuali garpu, pisau, dan sendok; peralatan minum; peralatan untuk keperluan rumah tangga; piring; piring
hidangan untuk penyajian; piring kertas; piring kue; piring meja sekali pakai; piring plastik; piring saji; piring teh; piring untuk
digunakan dalam oven microwave; piring untuk hidangan; piring, bukan dari logam mulia; piring, mangkuk dan gelas berbasis
pulp yang dapat terurai secara hayati; piring-piring saji, bukan dari logam mulia; sarung tangan berkebun; sarung tangan debu;
sarung tangan karet untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan lateks untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan nitril
untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan oven; sarung tangan pemoles; 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 di dapur; sarung tangan untuk keperluan
rumah tangga; sarung tangan untuk penggunaan rumah tangga; sarung-sarung tangan untuk memanggang makanan/daging;
sedotan; sedotan kertas; sedotan untuk minum; sendok berlubang [peralatan dapur]; sendok es [barware]; sendok gula untuk
keperluan rumah tangga; sendok kopi untuk keperluan rumah tangga; sendok pencampur [peralatan dapur]; sendok pupuk
untuk keperluan rumah tangga; sendok saji; sendok saji sekali pakai; sendok untuk keperluan rumah tangga; set minuman
keras; stand kue berjenjang; sumpit; tabung gelas untuk keperluan rumah tangga; talenan dari plastik; tas dekorasi manisan
[tas kue]; tas isotermik; tatakan gelas; tempat gelas; tempat kotak jus dari plastik; tempat kue; tempat sampah; tikar plastik
untuk gelas minum, bukan pengganti tekstil; toples; toples plastik untuk keperluan rumah tangga; toples untuk selai dan jeli;
tusuk gigi rasa; tusuk sate masak, bukan dari logam; tusuk sate memasak; tutup cangkir; tutup plastik untuk pot tanaman;
tutup sekali pakai untuk wadah rumah tangga; tutup untuk cangkir dan gelas; wadah berisolasi panas untuk keperluan rumah
tangga; wadah hidangan makanan; wadah makanan dari bahan organik (pelepah pinang); wadah minum; wadah minum
berisolasi panas; wadah minuman; wadah penyimpan keperluan rumahtangga; wadah penyimpan makanan; wadah
penyimpanan rumah tangga plastik untuk sereal; wadah plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah plastik untuk
penggunaan dapur; wadah rumah tangga portabel serba guna; wadah rumah tangga untuk makanan; wadah untuk es, untuk
keperluan rumah tangga; wadah untuk keperluan rumah tangga===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022072816
: 20/09/2022 19:03:06
:
: BAMBANG SUTRISNO

540 Etiket

: Jl. Janur Elok VIII Blok QI.4/12A Rt.007 Rw.011, Kel. Kelapa Gading Barat, Kelapa
Gading - Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
: Dhanu Wardhana BA.,
: Jl. Ruko Sentra Niaga, Jalan Boulevard Hijau Blok A No 12, Kel. Pejuang, Kec.
Taruma Jaya, Harapan Indah Bekasi, 17131

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EXCEL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ungu, putih dan orange
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Sapi; Produk olahan daging sapi; Sosis; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging,
ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; daging sapi;
daging sapi olahan; dendeng; masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan,
dibekukan, diawetkan; persediaan daging sapi; potongan daging sapi; produk daging sapi; produk ikan olahan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072817
: 20/09/2022 19:11:21
:
: PT. JEJARING VIRTUAL NUSANTARA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Raya Suko No.8A Cemengkalang, Sidoarjo
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ARKANZA COFFEE & ROASTERY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, hitam
: 30
: ===Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao;
Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Ekstra herbal (bumbu); Es untuk minuman penyegar; Jus jahe [minuman];
Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Keripik dan kerupuk berbahan dasar

540 Etiket

Halaman 646 dari 696

tepung dan berbahan dasar gandum; Kue; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Makanan penutup beku berupa
air es dengan rasa; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Nasi, pasta dan mie; Perasa alami dan
perasa herbal (selain minyak esensial); Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Teh, termasuk teh herbal, teh
buah, teh rooibos, dan teh lain yang memiliki rasa; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); campuran makanan ringan yang terdiri
dari kerupuk, pretzel atau popcorn; campuran untuk membuat teh kombucha; cokelat; cuka, saus dan bumbu lainnya; ekstrak
malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; ginseng
olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; gula madu herbal;
gula, madu, tetes (treacle); herbal kering untuk keperluan kuliner; kapsul berisi seduhan herbal; kerupuk; kopi, teh, kakao,
gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue kering; maté (minuman infused); minuman dengan bahan dasar kopi;
minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman-minuman
berperisa cokelat; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk
makanan atau minuman; ragi, baking powder; ramuan herbal diawetkan untuk digunakan sebagai bumbu; sediaan minuman
kopi; seduhan herbal; seduhan herbal alang-alang; tanaman herbal, diawetkan [bumbu]; tapioka dan sagu; teh herbal, selain
untuk penggunaan obat; teh kombucha; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; 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

: JID2022072818
: 20/09/2022 19:11:49
:
: LIM SUWANDI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RATNA NO. 58 RT/RW, 004/008 KEL. KAPUK KEC, CENGKARENG, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GRAHA BAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM-PUTIH
: 37
: ===bengkel kendaraan (perbaikan dan pemeliharaan); jasa bengkel kendaraan bermotor; perbaikan atau perawatan
kendaraan bermotor roda dua; perbaikan atau perawatan motor listrik; perbaikan dan pemeliharaan ban kendaraan; perbaikan
dan pemeliharaan sepeda motor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072819
: 20/09/2022 19:15:25
:
: PT Sentana Adidaya Pratama

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung B & G Tower Lt.9, Jl. Putri Hijau No. 10, Kesawan, Medan Barat, Medan,
Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bunga Merah + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau Tua, Kuning
: 20
: ===Kipas angin tangan; Pajangan; Wadah dari plastik untuk kemasan; bantal bean bag; bantal dukungan leher tiup; bantal
perjalanan; bantal tiup; bingkai foto; karya seni yang terbuat dari kayu; karya seni yang terbuat dari plastik; kemasan wadah
dari kayu atau plastik; kipas lipat genggam; kipas untuk penggunaan pribadi, non-listrik; kotak plastik; kursi lipat; paket hadiah
hiasan yang terbuat dari plastik; plakat dari kayu atau plastik; plakat kayu; plakat plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072820
: 20/09/2022 19:29:42
:
: PT Azaki Food Internasional

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bojong Neros RT 001 RW 007, Kota Bogor, Jawa Barat, 16113
:
:

740

540 Etiket

Halaman 647 dari 696

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AZAKI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 29
: ===Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Baso Tahu; Gulai Tahu; Gulai Tempe; Keripik tahu; Nugget tempe; Orek Tempe
Cabai Hijau; Orek Tempe Kacang; Orek Tempe Serundeng; Pepes Tempe; Produk tahu (kacang dadih); Tahu; Tahu Aci; Tahu
Bakso; Tahu Isi; Tahu geprek,; Tahu goreng isi; Tahu pedas; Tempe Bacem Jogja; Tempe geprek; Tumis Tahu; Tumis Tempe
Kecap; keripik tempe; makanan berbahan dasar tahu; tahu fermentasi; tempe; tempe [kedelai fermentasi]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022072821
: 20/09/2022 19:35:41
:
: PT. JEJARING VIRTUAL NUSANTARA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Raya Suko No.8A Cemengkalang, Sidoarjo
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ARKANZA COFFEE & ROASTERY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, hitam
: 43
: ===Kedai untuk sarapan; Layanan kedai makan; Layanan menjemput makanan; Layanan perjamuan; Layanan restoran yang
diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan,
seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Penyediaan katering; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran
dengan layanan makan sepuasnya; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; akomodasi sementara; jasa memasak
makanan; kafe; layanan kafetaria dan kantin; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan snack-bar; layanan snackbar dan kantin; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; memasok makanan untuk konsumsi segera; mengambil
layanan makanan cepat saji; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; restoran dengan layanan utama
pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan
minuman)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072823
: 20/09/2022 19:48:13
:
: PT. KARYA HASTA NUSANTARA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Raya Embong Malang No.8A, Cemengkalang, Sidoarjo
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAZAYA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, hitam, putih
: 20
: ===bangku [furnitur]; bantal; bingkai foto; cermin; guling; kursi [kursi]; kursi [perabot]; kursi berjemur; kursi berlengan; kursi dari
logam; kursi goyang; kursi lipat; kursi luar; kursi santai; kursi teras; kursi tinggi; kursi untuk anak-anak; lemari; mebel; meja; rak
furnitur; tempat tidur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022072824
: 20/09/2022 19:48:21
:
: Yulianto Wibawa, Lusi Haria Astiningtyas

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Jl raya Pd Aren no 12, Perumahan permata Pd Aren Kav D, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15224
:
:

Halaman 648 dari 696

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Jagoan Coco
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau putih coklat
: 32
: ===minuman berbahan dasar kelapa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072825
: 20/09/2022 19:51:56
:
: SURIYANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Lundu No. 12, RT/RW: 011/012, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BEOS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 16
: ===Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton danlatau plastik untuk pembuatan kemasan wadah dan dus;
Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Kertas higienis;
Kertas serap minyak; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak kertas; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk
membuat kemasan, wadah dan boks; Mika plastik untuk membungkus makanan; Plastik seal cup; alas minuman dari karton;
alas minuman dari kertas; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan
pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan
pembungkus; barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; film plastik pembungkus makanan untuk keperluan industri;
kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari kertas atau plastik; kantong penyimpanan makanan dari plastik
untuk penggunaan rumah tangga; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong
plastik untuk es kemasan; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk
pengepakan dan pengemasan; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah plastik; karet gelang [keperluan
kantor]; kertas daur ulang; kertas dilaminasi; kertas pembungkus; kertas pembungkus makanan; kertas tisu; kertas yang sekali
pakai; kertas-kertas kemasan; lapisan (plastik) untuk membungkus makanan; lembaran tipis plastik untuk pengemasan dan
pembungkus; plastik tipis lembaran untuk pelindung makanan (wrapping); tas belanjaan dari kertas atau plastik; tatakan gelas
terbuat dari karton; tisu kering; tisu kertas; tisu pembersih terbuat dari kertas; tisu wajah kertas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022072827
: 20/09/2022 20:02:22
:
: PT. KARYA HASTA NUSANTARA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Raya Embong Malang No.8A, Cemengkalang, Sidoarjo
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAZAYA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, hitam, putih
: 42
: ===Desain dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait interior arsitektural; Desain dan penyediaan informasi,
saran dan konsultasi terkait renovasi bangunan, rumah atau interior; Desain dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi
terkait warna, interior dan eksterior; 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; Jasa penelitian, pengujian, evaluasi dan desain teknis, yaitu penelitian teknis di bidang akustik, desain interior, dan
pengujian kualitas produk untuk menguji operasi dan efektivitas peralatan suara yang berkaitan dengan peredam suara di
tempat kerja; Penyediaan informasi tentang jasa desain mengenai warna, interior dan eksterior; Penyediaan informasi, saran
dan konsultasi desain interior dan eksterior yang berkaitan dengan kesesuaian warna; dekorasi interior dan desain dekorasi
interior, termasuk dekorasi interior bangunan komersial dan pusat perbelanjaan; desain dekorasi interior; desain dekorasi
interior untuk toko; desain interior; desain interior bangunan; desain interior dan eksterior bangunan; desain interior toko;
desain interior untuk kantor; desain interior untuk mengoptimalkan peredaman suara; jasa desain interior dan eksterior; jasa
desain interior dan eksterior untuk bangunan, proyek konstruksi dan perbaikan gedung yang sedang dibangun; konsultasi

740

540 Etiket

Halaman 649 dari 696

dekorasi interior; layanan dekorasi interior; layanan desain dekorasi interior; layanan konsultasi mengenai desain
pengembangan rumah, instalasi, perbaikan, dan proyek renovasi dan konsultasi dekorasi interior; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan desain interior; memberikan informasi di bidang desain interior melalui situs web; menyediakan layanan
desain grafis untuk membuat pengaturan lingkungan interior khusus; pemberian informasi mengenai perancangan dekor
interior; saran, konsultasi dan informasi yang berhubungan dengan interior dan eksterior bangunan, teknik, dampak
lingkungan, jasa sertifikasi dan jasa arsitektural===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022072828
: 20/09/2022 20:07:53
:
: Avip Nurcahyo

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Sawah Baru, RT 005/001, Kel. Ulujami, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12250
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, Hitam, Putih
: 41
: ===Jasa penerbitan; Jasa penerbitan buku, terbitan berkala, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi lainnya;
Layanan penerbitan, yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain; Penerbitan buku dan jurnal teknis, sastra artistik;
Penerbitan buku, majalah; Penerbitan buletin; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa penerbitan,
yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; jasa-jasa penerbitan buku; jasa/layanan penerbitan elektronik untuk
orang lain; layanan penerbitan; layanan penerbitan digital on-line; layanan penerbitan elektronik; layanan penerbitan video
digital, audio dan multimedia; layanan penerbitan, kecuali pencetakan; penerbitan barang cetakan; penerbitan buku;
penerbitan buku audio; penerbitan buku dan majalah elektronik secara online; penerbitan buku elektronik dan majalah online;
penerbitan buku pelajaran; penerbitan buku pelajaran sekolah; penerbitan buku secara multimedia; penerbitan buku, publikasi
berkala, majalah, surat kabar, dan buletin; penerbitan dan pengeditan buku, surat kabar, dan terbitan berkala; penerbitan
desktop elektronik; penerbitan elektronik; penerbitan jurnal secara multimedia; penerbitan majalah; penerbitan majalah dan
buku dalam bentuk elektronik; penerbitan majalah secara multimedia; penerbitan majalah, jurnal, dan surat kabar secara
multimedia; penerbitan materi pendidikan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik;
penerbitan multimedia dari barang cetakan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin,
tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia publikasi elektronik; penerbitan
multimedia yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik;
penerbitan multimedia yang berkaitan dengan game; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan perangkat lunak;
penerbitan panduan; penerbitan publikasi elektronik; penerbitan surat kabar; penerbitan surat kabar multimedia; penerbitan
video game multimedia; publikasi bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi
elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022072829
: 20/09/2022 20:18:28
:
: Yulianto Wibawa, Lusi Haria Astiningtyas

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl raya Pd Aren no 12, Perumahan permata Pd Aren Kav D, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15224
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Jagoan Coco
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, putih, coklat
: 35
: ===layanan waralaba dan ritel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072830
: 20/09/2022 20:23:24
:
: Nova Prayudhi

540 Etiket

540 Etiket

: Perumahan Jakarta Garden City Cluster Shinano A16/27 Cakung Timur , Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

Halaman 650 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MS Laundrin
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Biru Muda, Putih
: 3
: ===Cairan atau zat untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan untuk
menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian; Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk
barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry
dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk keperluan binatu; Kain Penggosok;
Kain penyeka [perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Parfum laundry; Pelembut kain;
Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian;
Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga;
Pembilas kain; Pemutih pakaian; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan;
Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pengkilap body mobil; Penguat
warna pada kain; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Pewangi pakaian; Sabun Cuci Piring;
Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun tangan
cair; Sabun untuk keperluan binatu; 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 kimia untuk mencemerlangkan warna
untuk keperluan rumah tangga (cucian); Sediaan mencuci pakaian dan tekstil menggunakan tangan; Sediaan pembersih untuk
keperluan rumah tangga; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry; Sediaan sediaan untuk membuang lemak;
Sediaan untuk menghilangkan kerak air untuk kebutuhan rumah tangga; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Standar
pelembut kain; Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil;
Zat untuk menurunkan kelembaban untuk penggunaan rumah tangga; aromatik untuk keperluan rumah tangga; bahan kimia
pencerah warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; barang-barang
toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pencuci; cairan
tidak tergelincir untuk lantai; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen cucian; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci
piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel;
deterjen piring; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk
keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga;
deterjen untuk tujuan pembersihan, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur; deterjen yang disiapkan dari minyak
bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, tissue basah; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen
pencuci piring; 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 abrasif; kain atau tisu
diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan lensa kamera; kain diresapi untuk debu; kain pembersih, debu atau pemolesan diresapi; kain yang diresapi
sediaan pembersih; kondisioner kain; minyak esensial untuk penggunaan rumah tangga; pelembut kain; pelembut kain untuk
penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika; pembersih rumah tangga; pembersih semprot untuk
keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga;
pengharum ruangan; penghilang lemak; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; produk
pembersih rumah tangga; produk sabun; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk toilet; sabun cair; sabun cair untuk
binatu; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun
cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun dan deterjen; sabun deterjen; sabun industri;
sabun lidah buaya; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun non-obat untuk tangan; sabun
pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat
dan gel; sabun toilet; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sampo mobil; sediaan
antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan binatu atau
cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan degreasing untuk
keperluan rumah tangga; sediaan kondisioner kain; sediaan membersihkan dan mencuci untuk keperluan rumah tangga;
sediaan pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah
tangga; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang lemak untuk tujuan pembersihan; sediaan untuk mencuci pakaian;
sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan) zat pencerah
warna untuk keperluan binatu di dalam rumah tangga; sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan
membuang lemak; semir mobil; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan untuk
tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; tablet deterjen pencuci piring; tisu pradibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian
untuk mobil; zat pelembut untuk keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072831
: 20/09/2022 20:24:03
:
: AMIN WERI NUSSA

540 Etiket

: Jl. Manunggal, RT 009, Desa Beluluk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten
Bangka Tengah, Kep. Bangka Belitung

Halaman 651 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Farida Mardiati S.H.
: FJ & Partners Intellectual Property Boutique, Djautama Building Lantai 5 Jl. Teuku
Cik Ditiro I No. 6, Menteng Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GINA BONG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 7
: ===katup [bagian pompa]; katup kontrol pompa; katup menjadi bagian dari pompa; mesin pompa bertekanan tinggi; pompa
[bagian mesin, mesin atau motor]; pompa [mesin]; pompa [mesin] untuk industri minuman; pompa air untuk motor dan mesin;
pompa bah; pompa dan kompresor menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; pompa hidrolik; pompa hisap; pompa
menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; pompa sumur submersible; pompa tekanan tinggi; pompa vakum [mesin]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072832
: 20/09/2022 20:25:52
:
: Kosim Abdullah

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. KY Saman Rt.001/Rw.001, Kel/Desa Tegalsari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten
Malang, Jawa Timur, 65163
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Labera dan Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 25
: ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Ampu (Tutup
Kepala); Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk kaos kaki; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Blus jumbo (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; Deta (Tutup Kepala); Girdle sebagai pakaian dasar; Ikat kaos kaki
elastis; Ikat kepala (pakaian); Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; 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 pakaian; Lis untuk
alas kaki; Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Meukeutop (Tutup Kepala); Pakaian Bawahan
[pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; 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
bersepeda; Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin;
Pakaian dinas seragam; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian
kerja untuk perempuan; Pakaian longgar; Pakaian olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian training; Pakaian untuk
kegiatan aktif; 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, 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
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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);
Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Penahan
kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Pita atau karet penahan kaos kaki;
Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rok dalam [pakaian dalam]; Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang;
Sandal terasa gaya Jepang; Sepatu Dansa; Sepatu bot musim dingin; Sepatu cross training; Sileuweu (Celana); Sol karet; Sol
sepatu; Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Topi sebagai tutup kepala; Tudung kepala (Pakaian); Tunik jumbo (pakaian);
Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi listrik; alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki militer; alas kaki terbuat
dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas
kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki/sepatu tahan air
dan sepatu bot hiking; artikel pakaian untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; atasan [pakaian]; atasan atletik
wanita dengan bra bawaan; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; baju kaos (t-shirt);
baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju rajut (pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian];
bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barangbarang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bodices
[pakaian dalam]; bra; bra bersalin; bra menyusui; bra olahraga pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bralettes;
bulu tiruan [pakaian]; 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
[pakaian]; 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 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]; earbands [pakaian]; flat balet [sepatu flat]; foulards [artikel pakaian]; gaun [pakaian bisnis]; gussets
[bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets
untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hanbok [pakaian tradisional Korea]; ikat
pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket
[pakaian]; jaket dan celana tahan air; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, Tshirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jas [pakaian]; jas tiga potong [pakaian]; jeogori [pakaian
dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; juban [kaus untuk kimono]; jumpsuits [pakaian]; kamisol; 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; karet [alas kaki]; kaus; kaus [baju ketat]; kaus
[pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki; kaus kaki anak-anak; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki non-slip;
kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pria; kaus kaki sandal; 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;
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kaus tanpa lengan; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian); kemeja [pakaian bisnis]; kerah [pakaian]; kerudung
[pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian
yayasan]; korset menjadi pakaian dalam; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang dilengkapi dengan bra cup; legging [celana
panjang]; legging menjadi celana panjang; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot;
magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; mantel [pakaian];
melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; muffs [pakaian]; pakaian basah untuk selancar angin;
pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bermain; pakaian bermain onepiece; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam
anak-anak; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung untuk olahraga
air; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam wanita; 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 dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung
tangan; pakaian hamil; pakaian jadi; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kertas; pakaian
kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian
luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian malam; pakaian mengemudi;
pakaian militer; pakaian olahraga; pakaian pantai; pakaian pas untuk pria; pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian
pengendara; pakaian pengendara sepeda; 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 dua
potong; pakaian renang thong; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian santai; pakaian seluncur salju; pakaian
siap pakai; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air,
yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; 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 gulat; pakaian untuk judo; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian
untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; 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 dilengkapi LED; pakaian yang mengandung zat
pelangsing; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; 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; paramentos [pakaian];
pelindung kaki (celana); penghangat kaki (pakaian); penghangat lengan [pakaian]; pengikat kaus kaki; perangkat yang tidak
tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot; rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola Amerika;
replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; rok [pakaian bisnis]; rok celana; sabuk kulit [pakaian];
sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; 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 kulit domba; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal pakai; sandal pantai;
sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk mandi; sandal untuk
pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu Latihan;
sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu
baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu bersepeda; sepatu bola voli; sepatu boot bayi; sepatu boot
karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot kerja; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu
bot militer; sepatu bot rugby; 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 bowling; sepatu creeper; sepatu dan sepatu
bayi; sepatu dansa; sepatu dansa ballroom; sepatu datar; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; 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 handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu
kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu kerja; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu lari; sepatu lari bergigi;
sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria;
sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin wanita; sepatu platform; sepatu roda; sepatu salju; sepatu
sandal; sepatu santai; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu slip-on; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu
tinju; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; 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 yoga; setelan celana untuk wanita; setelan kaos bertudung (hoodies);
setelan pakaian formal wanita; shift [pakaian]; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol
asbes untuk alas kaki; sol dalam; sol karet atau bahan plastik timbul; sol karet untuk jikatabi; sol sandal; sol sepatu untuk
diperbaiki; sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan
sepatu bot; stoking dan celana ketat tipis wanita; suspender kaus kaki; tali celana; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian];
tank top untuk olahraga; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas
sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam;
terompah; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; trainer (alas kaki); 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; valenki [sepatu boot yang
terbuat dari bahan wol felt]; visor (tutup kepala); wimples (pakaian); zori [sandal gaya Jepang]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072833
: 20/09/2022 20:40:01
:
: EKO PRIYADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KARANGGUDE KULON RT/RW 003/002 DESA KARANGGUDE, KEC. KARANG
LEWAS, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53161
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Oranye
: 20
: ===Bantal Korea (Bangsuk); Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; alas tidur [tikar atau bantal]; bantal; bantal
anti-roll untuk bayi; bantal berbusa; bantal busa memori; bantal guling; bantal hias; bantal kasur; guling; guling berbusa; guling
dacron; kasur busa memori; kasur lipat; kasur toppers; zabuton [bantal lantai Jepang]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072834
: 20/09/2022 20:41:48
:
: Institut Pertanian Bogor, Dinda Ramadhani Ermaistyaningsih

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ged. STP IPB University Jl. Taman Kencana No 3, Kota Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: REYDI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 18
: ===Tas organizer; Tas untuk pria dan wanita; Tas-tas; tas; tas bepergian; tas jinjing; tas kantor; tas multiguna, tas kantor,
kantong untuk membawa-bawa, dompet saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas
perjalanan; tas sekolah; tas selempang; tas tangan; tas travel; tas wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022072836
: 20/09/2022 20:59:56
:
: EFRAT TIO

540 Etiket

540 Etiket

: JL. MANYAR PERMAI 10 BLOK 7A No. J&K RT. 016 RW. 006, KEL. KAPUK
MUARA, KEC. PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460
: 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 dan Lukisan
: BLACK OWL + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, Hitam.
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Gerai penjualan makanan dan minuman; Iklan
secara online; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Penjualan makanan dan minuman secara online;
Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; distribusi materi iklan dan
penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; iklan billboard elektronik; iklan dan layanan pemasaran
interaktif; jasa pemasaran di bidang restoran; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa promosi dan pemasaran secara
online; 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; layanan iklan dan promosi; layanan promosi
dan iklan melalui internet; 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

Halaman 655 dari 696

elektronik dan komunikasi lainnya; management kantor; manajemen bisnis; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi;
manajemen bisnis penghibur; manajemen bisnis restoran; manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau
mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; mempromosikan penjualan tiket dan hak
istimewa VIP untuk paket hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara promosi dan pemasaran; mengembangkan
kampanye promosi untuk bisnis; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan
periklanan; pemasaran acara; periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan
media iklan lainnya; periklanan situs bisnis; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; promosi acara hiburan; promosi konser
musik; rekrutmen staf pendukung kantor; sponsor promosi acara hiburan; sponsor promosi acara kuliner===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022072837
: 20/09/2022 21:01:02
:
: Muhammad Haikal Khafizh

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.Jawa 3, DM4. No.21, Kunciran Mas Permai, Tangerang , Pinang,
RT.006/RW.006, Kunciran Indah, Pinang, Tangerang City, Banten 15144, Kota
Tangerang, Banten, 15144
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: STEAK 99
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Putih, Hitam
: 43
: ===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; Jasa penyediaan es krim,
es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan
menggunakan kendaraan dan gerobak; 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; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa
restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.;
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Katering makanan dan
minuman; Kedai mie daging sapi; Kopi ( Kafe ); Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering
yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan
menjemput makanan; Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian
makanan dan minuman; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang
diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Pengetean (Tempat Penyediaan Kudapan); Penyediaan makanan dan minuman;
Restoran Masakan Korea; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; 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; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar);
Tempat yang menghidangkan kudapan; Warung makan; Warung penyediaan makanan sate; bar dan layanan katering; cafe
yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; hotel, restoran, dan layanan katering; jasa kafe; jasa
penyediaan makanan berupa roti; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafekafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe yang
menyediakan makanan dan minuman kelor; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti;
kedai ayam goreng; kedai roti dan kue (bakeries); layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan cafe keliling untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan katering keliling; layanan katering luar;
layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk panti jompo; layanan katering untuk rumah
pensiun; layanan katering untuk rumah sakit; layanan katering untuk sekolah; layanan kios makanan menjadi layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang;
layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan persiapan makanan; layanan ruang publik, bar
makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan untuk persiapan makanan dan minuman; melayani
makanan dan minuman; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan
dasar kelor; mengambil layanan makanan cepat saji; menyajikan makanan dan minuman; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar
kelor; 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; pelayanan dalam
menyediakan makanan dan minuman; penyajian makanan dan minuman; 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 dan minuman; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk
konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan peralatan layanan makanan; persiapan
makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; restoran yang menyediakan makanan dan
minuman kelor; restoran, bar dan layanan katering; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan
minuman); warung kopi; warung makan tradisional; warung yang menyediakan bakso===

740

Halaman 656 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072838
: 20/09/2022 21:09:07
:
: FATHOR ROSI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dsn Lobuk RT/RW.003/001 Kel. Dasok, Kec. Pademawu, Kabupaten Pamekasan,
Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: H5KD + Lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Biru, Hitam, Putih.
: 34
: ===rokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022072839
: 20/09/2022 21:12:13
:
: TEGUH WIBAWANTO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Villa Bogor Indah Blok CC 4 No. 11, RT/RW : 006/013, Ciparigi, Kecamatan : Kota
Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat., Kota Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Suara
: JINGLE HYDRO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua dan Putih.
: 35
: ===Iklan melalui media elektronik; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan
secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan termasuk distribusi bahan iklan; 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 iklan yang berkaitan dengan
parfum dan wewangian; 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 konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; 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; Organisasi peragaan busana
untuk keperluan promosi dan periklanan; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pengaturan dan
pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengiklanan di surat kabar; Penyediaan
informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan,
manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen
bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; 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; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; analisis dan studi
atas informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan
studi-studi per-iklanan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan
publisitas; distribusi bahan periklanan; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara
elektronik; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; iklan komersial perusahaan;
iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; iklan secara online jasa wisata dalam air
snorkeling dan diving; iklan, promosi, dan layanan keagenan; jasa agen periklanan; jasa iklan dan promosi; jasa konsultasi
yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan
komersial, promosi dan / atau iklan; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa periklanan; 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 media sosial; 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 produksi iklan; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan
pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi

740

Halaman 657 dari 696

periklanan; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial
dan periklanan; 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 bersamasama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; 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; 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 secara daring untuk restoran,
yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial;
layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan pemasaran merek
media sosial berbasis pelanggan online; 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 dan iklan melalui internet;
manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan
pemasaran; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; 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; mengadakan pameran dagang untuk
profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan menyelenggarakan
acara-acara khusus untuk tujuan komersial, promosi atau periklanan; menyediakan database komputer online dan database
online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan
pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyelenggarakan pameran dan acara
di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk tujuan komersial atau iklan; menyiapkan dan
menempatkan iklan luar ruangan untuk orang lain; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan;
organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; pemasaran media sosial; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan
iklan di situs web (websites) untuk orang lain; penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis
preferensi konsumen; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial;
pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); pengkinian materi periklanan;
penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; penyediaan ruang di
Internet untuk periklanan; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang pada halaman
utama Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan riset
pemasaran, pembelian konsumen dan iklan; penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; 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 situs bisnis;
periklanan, pemasaran, riset pasar; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan, produksi, dan
penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; publikasi naskah
publisitas/iklan; publisitas iklan industri dan komersial===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072840
: 20/09/2022 21:13:15
:
: PT. KARYA HASTA NUSANTARA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Raya Embong Malang No.8A, Cemengkalang, Sidoarjo
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KAMPI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, hitam, putih
: 6
: ===Barang-barang dari besi untuk jendela; Daun pintu dari logam; Grendel pintu dari logam; Paku; Palang untuk pagar dari
logam; Pintu gerbang dari logam; Pintu logam dari baja; Rumah kaca dari logam yang dapat diangkut; bahan logam untuk
bangunan atau konstruksi; bangunan diangkut atau struktur logam; baut logam; brankas; engsel dari logam untuk pintu dan
jendela; engsel pintu logam; flaps pintu logam; frame dari logam untuk pintu geser; gerbang logam dan panel pagar; kanopi
[struktur bangunan] logam; kawat kabel logam; kenop pintu dari logam biasa; klip kabel logam; kunci dari logam untuk pintu;
kusen pintu logam; layar pintu logam; logam biasa, tidak ditempa dan setengah dikerjakan, untuk digunakan dalam pembuatan
lebih lanjut; mur logam; pagar berantai dari logam; pagar besi untuk rel kereta api; pagar logam; panel pagar logam; panel
pintu logam; pegangan pintu dari logam; pengencang pintu logam; penutup pintu dari logam; pintu garasi logam; pintu lipat
logam; pintu teras logam; plat pintu dari logam; seng; teralis logam; unit pintu besi===

540 Etiket

Halaman 658 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022072841
: 20/09/2022 21:13:52
:
: EFRAT TIO

540 Etiket

: JL. MANYAR PERMAI 10 BLOK 7A No. J&K RT. 016 RW. 006, KEL. KAPUK
MUARA, KEC. PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460
: 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 dan Lukisan
: BLACK OWL + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, Hitam.
: 41
: ===Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik secara
langsung; Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara hiburan dan hiburan; 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;
Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Penyelenggaraan pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan
cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; jasa hiburan dalam bentuk
hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan musik; jasa klub musik; jasa-jasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara
musik; layanan diskotik; mengatur acara hiburan; mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; pengaturan acara musik;
pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan musik; pengaturan pertunjukan musik live; penyelenggaraan acara hiburan
langsung; penyelenggaraan acara musik; penyelenggaraan pertunjukan musik live; pertunjukan musik; pertunjukan panggung
live; pertunjukan penari; pertunjukan teater dan musikal disediakan di diskotik dan klub malam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072842
: 20/09/2022 21:20:00
:
: FATHOR ROSI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dsn Lobuk RT/RW.003/001 Kel. Dasok, Kec. Pademawu, Kabupaten Pamekasan,
Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MK8 + Lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, Abu-Abu, Biru, Kuning, Hitam, Putih.
: 34
: ===rokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072843
: 20/09/2022 21:25:19
:
: FATHOR ROSI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dsn Lobuk RT/RW.003/001 Kel. Dasok, Kec. Pademawu, Kabupaten Pamekasan,
Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 71 SEVENTY ONE + Lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, Emas, Orange, Hitam, Putih.
: 34
: ===rokok===

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 659 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072844
: 20/09/2022 21:37:06
:
: TJHEUW KIN SEN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gg. H. Dawel/Otista No.20 RT.005/RW.009 Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara,
Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HMR HELMETS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 9
: ===helm===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072845
: 20/09/2022 21:38:59
:
: MARIANA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN PADAT KARYA II GG.BAROKAH, Kota Singkawang, Kalimantan Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: chobest
: pilihan terbaik

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 20, 21
:
===Box bayi; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Keperluan kantor [perabot]; Kursi duduk atau tidur bayi (rocker);
Lemari-lemari untuk dapur; Matras duduk untuk bayi atau anak bermain; Meja dapur; Meja rias untuk di dalam kamar mandi;
Penyangga dan rak handuk; Rak dorong; Rak etalase; Rak menjadi furnitur kamar bayi; Rak yang digantung; Tempat hewan
peliharaan dengan roda yang dapat dipindah-pindah; bantal hewan peliharaan; boks untuk bayi; cermin [kaca perak]; furnitur
anak-anak; furnitur bayi; furnitur kamar mandi; gantungan jas; kandang untuk hewan; kandang untuk hewan peliharaan rumah
tangga; keranjang bayi; klip plastik untuk menyegel tas; kotak bersarang untuk hewan; kursi [kursi]; kursi goyang untuk bayi;
kursi mandi bayi portabel untuk digunakan di bak mandi; kursi mandi portabel; kursi mandi untuk bayi; lemari dapur; lemari
kamar mandi; meja; perabot dapur yang dibuat khusus; perabotan dapur; rak; rak [perabot]; rak buku; rak furnitur; rak lipat; rak
pakaian [perabot]; rak penyimpanan; rak penyimpanan untuk peralatan atletik; rak perabot untuk penyimpanan cd; rak sepatu;
rak untuk menyimpan panci dan wajan; 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; talenan [tabel]; tempat membawa hewan peliharaan
untuk hewan kecil
(selain kandang); tempat pemeliharaan untuk hewan kecil; tempat tidur hewan; tempat tidur portabel untuk hewan peliharaan;
tempat tidur untuk bayi; tempat tidur untuk hewan; tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga; wadah drainase
minyak, bukan dari logam; wadah kemasan dari plastik; wadah, bukan dari logam, untuk menyimpan beras===
===Diffuser aromaterapi elektrik dan non-elektrik; Diffuser elektrik untuk pewangi udara; Diffuser minyak esensial elektrik;
Dispenser air minum elektrik untuk hewan peliharaan; Kotak makanan; Kuas untuk kosmetik; Penjepit; Sabut pembersih
berbahan stainless; Sedotan minum dari plastik; Sikat gigi (manual dan listrik); Spatula; Spons gosok; Toples untuk makanan
hewan peliharaan; Tumbler untuk digunakan sebagai gelas minum; Wadah botol kecil tempat minyak dan cuka; Wadah untuk
kantong plastik untuk keperluan rumah tangga; alat makan hewan peliharaan diaktifkan oleh sensor laser; alat pembersih
[instrumen pembersih]; alat pengepel; alat penguap untuk parfum, kosong; alat penuang untuk penggunaan rumah tangga;
aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk rambut; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk tangan; aplikator
untuk menerapkan lotion kulit kosmetik; aplikator untuk menerapkan lotion wajah kosmetik; bak mandi bayi; baki untuk
keperluan rumah tangga, bukan dari logam; baskom [wadah]; botol air aluminium; botol air stainless steel yang dapat
digunakan kembali; botol pendingin; botol semprot; botol semprot, kosongkan; botol-botol plastik; cangkir minuman dari kaca;
celengan; celengan logam; celengan, bukan dari logam; cetakan [peralatan dapur]; cetakan puding; dispenser pompa untuk
keperluan rumah tangga; dispenser serbet untuk keperluan rumah tangga; ember pel; ember pel pemeras; ember plastik;
gantungan baju pengeringan; garpu dari kayu untuk memasak; garpu penyajian pasta; gelas kamar mandi; gelas minuman;
gelas pencampur [pengocok]; gelas plastik; gelas sikat gigi; keranjang belanja untuk keperluan rumah tangga; keranjang
sampah; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, bukan dari logam; kotak kotoran kucing; kotak makan siang; kotak
makan siang yang terbuat dari plastik; kotak sampah otomatis untuk hewan peliharaan; kotak sampah untuk hewan
peliharaan; kotak sandwich; kotak tisu; kuas *; mangkuk makan hewan peliharaan, otomatis; mangkuk minum hewan
peliharaan; mangkuk plastik; mangkuk saji; mangkuk sup; mangkuk untuk hewan peliharaan; memberi makan dan minum
mangkuk; mencuci tas menjadi wadah rias, pas; mencuci tas, pas, untuk membawa perlengkapan mandi; mug minum pintar;

740

540 Etiket

Halaman 660 dari 696

mug, bukan dari logam mulia; nampan saji terbuat dari rotan; nampan saji, bukan dari logam mulia; panci masak logam; panci
rebus; panci susu; pemegang serbet meja; pemegang tusuk gigi, bukan dari logam mulia; pemegang untuk kantong plastik,
untuk keperluan rumah tangga; pemeras pel; pemisah kuning telur; pemisah telur, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga;
penggiling daging, dioperasikan dengan tangan; penggiling daging, non-listrik; penggiling lada, dioperasikan dengan tangan;
penjepit sayur; penyapu untuk keperluan rumah tangga; peralatan dan wadah untuk keperluan rumah tangga dan dapur;
peralatan kosmetik dan toilet; peralatan kosmetik dan toilet serta perlengkapan kamar mandi; peralatan makan hewan
peliharaan; peralatan oven; peralatan untuk barbekyu, yaitu, garpu, penjepit, pemutar; peralatan untuk keperluan rumah
tangga; peralatan untuk menghilangkan make-up; peralatan untuk menghilangkan make-up, listrik; piring hidangan untuk
penyajian; piring makan hewan peliharaan; piring meja; piring sayuran; piring untuk hidangan; pot lada; pot lada, bukan dari
logam mulia; puff bedak; rak bumbu; rak handuk [perlengkapan kamar mandi]; rak mandi plastik [caddies]; rak pengeringan
baju; sabut gosok untuk keperluan rumah tangga; sapu bulu; sapu lembut; saringan [peralatan rumah tangga]; saringan untuk
keperluan rumah tangga; saringan untuk penggunaan dapur; sarung tangan hewan; sarung tangan oven; sarung tangan
perawatan hewan peliharaan; sendok beras untuk keperluan rumah tangga; sendok kayu [peralatan dapur]; sendok untuk
keperluan rumah tangga; setrika celana panjang, listrik; sikat gigi; sikat gigi elektrik; sikat gigi manual; sikat gigi untuk anakanak; sikat gigi untuk bayi; sikat hewan peliharaan, listrik; sikat mandi; sikat pakaian; sikat pembersih pot; sikat pembersih
wajah; sikat rambut yang dipanaskan dengan listrik; sikat rias; sikat sayur; sikat toilet; singkatan mandi bayi portabel; sisir
listrik; sisir non-listrik; sisir untuk hewan; spatula kosmetik; spatula untuk penggunaan dapur; spons make-up; spons pel; spons
untuk memakai bedak; spons untuk menerapkan make-up; stoples kaca penyimpanan; stoples rempah-rempah; talenan dari
kayu; talenan dari plastik; tas kosmetik [yang telah terpasang]; teko besar; teko non-listrik; tempat bedak kosmetik; tempat
handuk pada kamar mandi; tempat mandi bayi, dapat dipindah; tempat sabun; tempat sampah; tempat sampah untuk
keperluan rumah tangga; tempat telur plastik untuk keperluan rumah tangga; toples dapur; wadah makanan untuk hewan
peliharaan; wadah plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah sabun; wadah sikat gigi; wajan; wajan non-listrik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072846
: 20/09/2022 21:47:38
:
: PT. HARI MAHARDHIKA USAHA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MATARAM NO. 1, KEDIRI., Kabupaten Kediri, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SUNDA KELAPA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 34
: ===rokok filter; rokok kretek; rokok putih===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022072847
: 20/09/2022 21:50:02
:
: Lourensya Jessica Berlian

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sunter Karya Selatan Blok E.V/25, RT.002/RW.013, Kel. Sunter Agung, Kec.
Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, 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
: SLM SINAR LAMPU MENTARI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Kuning
: 35
: ===Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan;
Periklanan online; Periklanan- pemasaran dan layanan promosi melalui platform jejaring sosial; Produksi rekaman video untuk
tujuan periklanan; jasa informasi, yaitu menyediakan informasi tentang produk ritel kepada pelanggan yang menampilkan
ketersediaan produk tertentu yang menarik bagi mereka; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online;
penyebaran materi pemasaran; promosi penjualan; toko; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2022072849
: 20/09/2022 21:59:32
:
: Agrita Alba Rosalina

540 Etiket

Halaman 661 dari 696

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Semanan Indah Blok E5 - 17, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11850
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua dan Putih
: 5
: ===Aerosol-aerosol yang mengandung obat; Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Campuran
bahan simbiotik untuk digunakan pada produk, sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis; Deodoran
spray; Jamu memelihara kesehatan; Krim Jerawat; Krim obat herbal; Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui;
Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman pelangsing; Minuman suplemen dari madu; Minuman
suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan
stamina dan kecantikan; Minuman yang mengandung vitamin; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan
atau medis; Minyak Telon; Minyak-minyak yang mengandung obat; Obat tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk daya
tahan tubuh; Pembalut untuk haid; Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Ramuan herbal
tradisional; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; Sediaan-sediaan antibiotik topikal;
Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan probiotik untuk keperluan medis; Serat untuk diet; Serat untuk keperluan
diet; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau
sachet; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen nutrisi enzim;
Suplemen prebiotik; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen
serat makanan diet; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan
vitamin dan mineral; Vitamin tanpa resep; agen farmasi untuk epidermis; agen farmasi yang mempengaruhi metabolisme;
agen farmasi yang mempengaruhi organ pencernaan; air mineral untuk keperluan medis; air yang diperkaya nutrisi untuk
keperluan medis; anti-inflamasi; antibodi untuk keperluan medis; antihistamin; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan
untuk suplemen gizi; bakteri probiotik [suplemen makanan]; bar energi suplemen gizi; bedak yang mengandung obat;
campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet
rasa buah; campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan diet,
bukan untuk tujuan medis; cosmeceuticals untuk keperluan terapi atau medis; desinfektan; ekstrak herbal obat untuk
keperluan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk suplemen diet; formulasi bakteri probiotik
untuk penggunaan medis; gel, krim dan solusi untuk penggunaan dermatologis; ginseng untuk keperluan pengobatan; gula
diet untuk keperluan medis; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; jamu-jamuan pelangsing tubuh; jel-jel yang
mengandung obat; kapsul pelangsing; kolagen yang dapat dimakan; kosmetik yang mengandung obat; krim antibiotik serba
guna; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim pelindung kulit untuk penggunaan medis;
krim-krim yang mengandung obat; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan/minuman
suplemen kesehatan; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan yang mengandung
ginseng; minuman suplemen gizi; minyak terapi untuk kesehatan; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan untuk pengobatan
disfungsi ereksi; patch transdermal untuk perawatan medis; pelembab kulit obat; pelembab tangan medikasi; penekan nafsu
makan untuk keperluan medis; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
permen untuk keperluan medis; pil antioksidan; probiotik digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk digunakan sebagai
suplemen diet; produk susu probiotik; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; salep anti-gatal
[antipruritik]; sampo mengandung obat; sediaan antibiotik; sediaan antijamur; sediaan bioteknologi untuk keperluan medis;
sediaan dermatologis; sediaan dermatologis untuk penggunaan medis untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan diet
berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi antibakteri;
sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan farmasi untuk mencegah cacat
kulit selama kehamilan; sediaan farmasi untuk mengobati dan mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk
mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk merawat kulit kering yang disebabkan oleh kehamilan; sediaan farmasi
untuk pengobatan disfungsi ereksi; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan multivitamin; sediaan
niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan parapharmaceutical; sediaan perawatan bibir obat; sediaan probiotik untuk
tujuan medis untuk membantu menjaga keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; sediaan-sediaan pengganti
makanan (suplemen); shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; solusi pembasahan lensa kontak; solusi
pembersih lensa kontak; stimulan pertumbuhan rambut untuk keperluan medis; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi
dengan probiotik; suplemen dan sediaan herbal; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet glukosa; suplemen diet
propolis; suplemen diet untuk mengendalikan berat badan; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan;
suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk kaplet; suplemen gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi
dalam bentuk minuman; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen herbal;
suplemen kehamilan; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen
makanan diet; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen
makanan diet dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen
makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen
makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan obat berbasis kolagen;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; suplemen minuman kolagen; suplemen
nutrisi ekstrak herbal; suplemen probiotik; suplemen vitalitas; suplemen vitamin cair; tablet vitamin efervesen; teh pereduksi
gula darah untuk keperluan medis; tisu dan tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu sanitasi sekali pakai; vitamin
prenatal; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk orang dewasa; zat dan sediaan diet untuk penurunan
berat badan; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi===

740

Halaman 662 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022072850
: 20/09/2022 22:05:59
:
: SURIYANI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ANGGREK SARI BLOK EMERALD E7 NOMOR 12, Kota Batam, Kepulauan Riau,
29444
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Facelogic + Logo
: Face : Wajah, Logic : Logika, Clinic : Klinik.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Tua, Biru Muda, Abu-Abu, Hitam, Krem, Merah Muda, Ungu Muda.
: 44
: ===Klinik kecantikan; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat; salon kuku (nail bar); terapi
fisik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022072851
: 20/09/2022 22:14:46
:
: Lourensya Jessica Berlian

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sunter Karya Selatan Blok E.V/25, RT.002/RW.013, Kel. Sunter Agung, Kec.
Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, 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
: SLM SINAR LAMPU MENTARI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Kuning
: 42
: ===Menyajikan dan memberikan penjelasan tentang kinerja dan pengoperasian lampu listrik dan peralatan pencahayaan
lainnya; Situs web; desain situs web untuk tujuan periklanan; konten digital penyimpanan elektronik, yaitu, gambar, teks, video
dan data audio; 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 konten digital pembuatan efek khusus digital untuk film, video, dan program komputer; penyediaan situs media
sosial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022072853
: 20/09/2022 22:20:57
:
: PT DIALUM JEMINDO AKSARA

540 Etiket

: KP Pekopen Timur, Kelurahan Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
: Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M
: AFJ Counselors At Law, 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
: ROOVREE
: merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan merah
: 6
: ===Atap dari logam, bagian dari sel surya; Atap logam; Lembar lindung atap dari logam; Lembaran Logam untuk Atap
Bangunan pasir (logam); Lembaran Logam/baja untuk Atap Bangunan dengan lapisan seng dan almunium; Lembaran
Logam/baja untuk Atap Bangunan dengan lapisan seng dan almunium berwarna; Panel atap dari logam; Papan penutup tepi
atap dari logam; Rangka atap baja ringan; Rangka atap dari logam; Sambungan atap dari logam; atap Insulasi (atap penahan
panas) dari logam; atap Metal Insulasi (atap logam penahan panas); atap baja ringan; atap pinggul logam; atap terutama
terdiri dari logam; atap ubin logam; kait logam untuk atap papan tulis; tutup atap dari logam; ventilasi atap logam untuk
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bangunan perumahan dan komersial===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022072854
: 20/09/2022 22:34:44
:
: Agrita Alba Rosalina

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Semanan Indah Blok E5 - 17, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11850
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SKIN TIME
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua dan Putih
: 44
: ===Apotek; Klinik kecantikan; Klinik medikal; Layanan Klinik Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin; Layanan bantuan medis yang

740

berupa informasi medis yang diberikan untuk dan antara profesional medis melalui Internet dan jaringan komputer global
melalui penggunaan gambar medis yang diarsip dan sistem penyimpanan dan pencarian data; Layanan pengawasan di
bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet, dan pengelolaan berat badan; Layanan pengelolaan berat badan, yaitu,
menyediakan program penurunan berat badan dan pemeliharaan berat badan; Layanan perawatan kulit; Layanan
perencanaan diet pengurangan berat badan; Memberikan informasi di bidang nutrisi; Memberikan informasi medis atau
terapeutik, dan layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan ini; Menyediakan informasi melalui Internet
dalam bidang perawatan kesehatan, yaitu, menyediakan berita dan informasi mengenai topik yang berkaitan dengan
perawatan kesehatan kepada pelanggan seperti dokter dan profesi perawatan kesehatan lainnya; Perawatan kecantikan;
Skrining DNA untuk keperluan medis; akupunktur; fisioterapi [terapi fisik]; informasi, nasihat dan konsultasi yang berhubungan
dengan kesehatan, kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; jasa farmasi, yaitu layanan dermatologi medis; jasa
kecantikan, yaitu layanan dermatologi estetika dan layanan dermatologi kosmetik; jasa perawatan pribadi (perawatan medis,
kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan
kondisi kesehatan yang baik untuk raga dan rohani; jasa waxing tubuh untuk tubuh manusia; jasa yang berkaitan dengan
perawatan kecantikan; jasa-jasa informasi ilmu kedokteran; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; konseling dan
konsultasi gaya hidup untuk keperluan medis; konseling kesehatan masyarakat; konseling psikologis dan gaya hidup;
konsultasi bantuan medis yang diberikan oleh dokter dan tenaga medis khusus lainnya; konsultasi di bidang kosmetik;
konsultasi di bidang nutrisi; konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi disediakan melalui Internet di
bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi farmasi; konsultasi kecantikan; konsultasi medis dan farmasi; konsultasi
psikologis dan medis; konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; konsultasi yang berkaitan dengan produk
farmasi dan medis; layanan analisis kosmetik untuk menentukan kosmetik yang paling tepat untuk digunakan dengan bentuk
wajah dan warna kulit seseorang; layanan analisis medis untuk tujuan perawatan yang disediakan oleh laboratorium medis;
layanan bantuan keperawatan di rumah; layanan dermatologi; layanan dermatologis untuk merawat kondisi kulit; layanan
dokter; layanan hair removal dan reduksi permanen; layanan hair removal pribadi; layanan klinik gigi; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan produk biofarmasi; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan produk farmasi;
layanan konsultasi dan informasi yang disediakan melalui Internet yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan konsultasi
diet; layanan konsultasi laktasi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan pengendalian berat badan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penurunan berat badan; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kulit; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan perawatan rambut; layanan kosmetik; layanan medis dan kesehatan yang berkaitan dengan DNA,
genetika, dan pengujian genetik; layanan obat menghilangkan rambut; layanan perawatan kecantikan; layanan perawatan
kesehatan rumah; layanan perawatan kosmetik; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh; layanan perawatan wajah; layanan
perawatan wajah dan tubuh; layanan salon perawatan kulit; layanan telemedicine; melakukan pemeriksaan medis; melakukan
penilaian dan pemeriksaan psikologis; memberikan informasi di bidang kedokteran; memberikan informasi di bidang
kesehatan dan kesejahteraan; memberikan informasi gizi tentang makanan untuk keperluan penurunan berat badan medis;
memberikan informasi kesehatan melalui situs web; memberikan informasi kesehatan mental dan kebugaran; memberikan
informasi medis di bidang dermatologi; memberikan informasi medis di bidang penurunan berat badan; memberikan informasi
medis melalui situs web; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi
perawatan kesehatan melalui sarana elektronik; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui telepon dan Internet;
memberikan informasi tentang kecantikan; memberikan informasi tentang suplemen makanan dan nutrisi; memberikan
informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik; memberikan saran medis di bidang dermatologi; memberikan saran medis
di bidang penurunan berat badan; menyediakan informasi dibidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; menyediakan informasi
kecantikan atau estetika; menyediakan informasi medis di bidang pengobatan medis terkait kosmetik; menyediakan informasi
mengenai penggunaan dan pemilihan kosmetik, produk-produk perawatan pribadi, dan perawatan kecantikan melalui internet;
menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web; menyediakan layanan kesehatan
dan kebugaran (wellness), yaitu, penilaian pribadi, rutinitas yang dipersonalisasi, jadwal perawatan, evaluasi kebugaran
(fitness), dan konseling; menyediakan layanan pelatihan kesehatan; menyediakan layanan program penurunan berat badan;
menyediakan terapi laser untuk mengobati kondisi medis; panduan diet dan nutrisi; pemberian saran psikologis; pemeriksaan
kesehatan; penyediaan informasi farmasi; penyediaan informasi kesehatan; penyediaan informasi medis; penyediaan
informasi medis dari situs web; penyediaan informasi medis sehubungan dengan perawatan kesehatan; penyediaan informasi
secara on-line dalam bidang perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; penyediaan informasi, termasuk online, tentang
perawatan kesehatan dan kebersihan untuk manusia atau hewan.; perawatan kesehatan; perawatan kulit wajah kimia;
perawatan laser kosmetik kulit; perawatan laser kosmetik rambut yang tidak diinginkan; perawatan laser kosmetik untuk
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pertumbuhan rambut; persiapan resep di apotek; persiapan resep oleh apoteker; pijat kehamilan; pijat prenatal; saran diet;
saran farmasi; waxing obat menghilangkan rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022072855
: 20/09/2022 22:52:04
:
: TJOENG HENDY

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The Jimbaran Residence Blok E 6 J No 38 Pademangan, Jakut
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Casa Calma
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat Hitam
: 43
: ===Jasa hotel dan resor; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan voucher kamar hotel baik secara individu atau
berkelompok; Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan perhotelan
(hospitality); Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; layanan akomodasi hotel; layanan hotel dan
motel; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan kamar hotel;
menyediakan layanan hotel dan motel; pemesanan kamar hotel untuk wisatawan; penyediaan menampilkan informasi dalam
bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan
reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web;
reservasi kamar hotel dan penginapan sementara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072856
: 20/09/2022 23:02:49
:
: Risky Yandi Saputra

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Studio Alam TVRI Gg. Miun RT 03 RW 07 no. 36 Kelurahan Sukmajaya
Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, 16412
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Daily Taste
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, merah, orange, hijau
: 30
: ===Bumbu Kacang; Bumbu instan bubuk; Bumbu pasta; Bumbu pecel; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Garam Masak
beryodium; Garam meja; Makanan berbahan dasar tepung; Pati termasuk pati yang dimodifikasi untuk makanan; Saus tomyum; Tepung jagung; bumbu; bumbu masak; bumbu pasta; campuran rempah-rempah; cuka; cuka, saus [bumbu]; fruktosa
untuk keperluan kuliner; glukosa untuk keperluan kuliner; gula madu herbal; madu campuran; madu mentah [pemanis alami];
makanan ringan berbahan dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan
medis; maltosa untuk makanan; msg (penyedap rasa); penyedap rasa; rempah-rempah bubuk; saus; saus [yang dapat
dimakan] [bumbu]; saus bumbu; tepung beras; tepung bumbu; tepung kentang *; tepung tapioka; tepung terigu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

: JID2022072857
: 20/09/2022 23:05:41
:
: CV MENTARI KASIH INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. LETNAN JENDERAL HERTASNING NO. 110,
Desa/Kelurahan Bonto
Makkio, Kec. Rappocini, Kota Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan,
Kode Pos: 90222
, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90222
: Asti Wasiska S.H., M.H.
: Jati Makmur Permai Blok A5 No. 1 Rt. 004 Rw. 10 Jati Makmur Pondok Gede Bekasi

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: DOKTER PANGGIL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 42
: ===Desain situs web; Desain, pembuatan, hosting dan pemeliharaan situs web; Diagnostik klinikal dan jasa-jasa konsultasi di
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, penelitian
diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, 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; Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web
dan situs seluler untuk orang lain untuk mengelola dan berbagi konten on-line; Hosting layanan jaringan online yang
memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menganalisis, dan berbagi data di 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, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obatobatan, 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; Hosting situs web komputer melalui komputasi cloud; Jasa bantuan teknis mengenai
pengoperasian dan pengelolaan situs web untuk orang lain; Jasa komputer, yaitu menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengunggah, memposting, mempertunjukkan, menampilkan,
menandai, membuat blog, mengelola, mengumpulkan, mengedit, mengatur, memodifikasi, menganalisis, melaporkan,
menyimpan dan membagikan gambar, termasuk lingkungan virtual offline untuk uji coba virtual yang tersedia di fasilitas
perawatan mata dan informasi di bidang kesehatan mata, kecantikan dan gaya (style); Jasa pemetaan, yaitu, penyediaan
sebuat situs web dan tautan situs web ke informasi geografis, gambar peta, dan rute perjalanan; Jasa penyedia jasa aplikasi di
bidang ketenagakerjaan untuk memungkinkan karyawan lapangan di luar lokasi mengirimkan data waktu dan data lapangan
kepada pemberi kerja melalui komunikasi nirkabel dan pengiriman konten nirkabel ke komputer genggam dan perangkat
elektronik bergerak; Jasa penyediaan halaman web online yang menampilkan informasi pengguna tertentu, yang termasuk
mesin pencarian dan tautan web online untuk situs web lain; Jasa penyediaan informasi dalam bentuk data, file, aplikasi dan
informasi yang terkomputerisasi melalui sebuah halaman situs web online yang disesuaikan; Jasa penyediaan mesin
pencarian internet untuk mencari dan menarik informasi, situs web, dan sumber lain yang tersedia pada jaringan komputer
untuk orang lain; Jasa perencanaan dan konstruksi situs web; Jasa rekayasa, khususnya perencanaan proyek teknis dan
desain rekayasa jalur untuk pemrosesan produk web; Jasa situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan
pengguna menemukan pemain game lain dan bermain game melalui jaringan komunikasi; Jasa urun daya (crowdsourcing)
online, yaitu, menyediakan suatu situs web yang memungkinkan para pengguna untuk melakukan atau mencari kinerja
pekerjaan, usaha atau proyek; Jasa-jasa desain komputer; Jasa-jasa dibidang computer; 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; Jasa-jasa
komputer; Jasa-jasa konsultasi atas penyediaan solusi untuk performa mesin; Jasa-jasa konsultasi berkaitan dengan produk
pelumas atau fluida mesin; Jasa-jasa konsultasi dan desain perangkat lunak komputer; Jasa-jasa laboratorium ilmu
kedokteran; Jasa-jasa memprospek gas; Jasa-jasa optimisasi untuk komputer, yaitu, jaringan-jaringan komputer dan
konfigurasi perangkat lunak komputer, instalasi perangkat lunak komputer, pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak
komputer yaitu, peningkatan fungsi-fungsi perangkat lunak komputer, mengubah atau menambahkan fungsi-fungsi untuk
perangkat lunak komputer, dan menyediakan informasi tersebut; Jasa-jasa pemantauan jarak jauh atas fungsi dan pemakaian
mesin-mesin konstruksi; Jasa-jasa penciptaan, hosting (tuan rumah) dan perawatan situs-situs web; Jasa-jasa penelitian
(survey) ladang-ladang minyak dan gas; Jasa-jasa penyanggaan teknikal; Jasa-jasa penyuntingan untuk program-program
komputer; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS); Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS)
berupa perangkat lunak untuk keamanan komputer; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat
lunak untuk melindungi komputer dari gangguan; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat
lunak untuk memfasilitasi komunikasi video antar pihak.; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa
perangkat lunak untuk transmisi elektronik dan pengiriman konten audio, video dan multimedia; Jasa-jasa perangkat lunak
berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk mengakses Internet dan jaringan komputer;; Jasa-jasa perangkat
lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk mengunggah, memposting, menampilkan, mengedit,
mengatur, mentransmisikan, berbagi dan menandai video, gambar, audio, dan konten; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk
layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk pengoperasian sistem televisi kabel, sistem distribusi konten, dan sistem
komunikasi.; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan oleh komunikasi
broadband dan industri layanan kabel untuk digunakan dalam manajemen jaringan dan untuk manajemen akun pelanggan;
Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk perdagangan elektronik, video-sesuaipermintaan, game online interaktif, menjelajah internet, dan mengirim dan menerima email dan pesan instan; Jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam pemantauan kinerja perangkat
lunak, mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk tujuan penjualan dan pemasaran, mengelola akun pelanggan
dan akses pelanggan, serta melacak dan mengarahkan iklan ke pelanggan.; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan
(SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Jasa-jasa perangkat
lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan di dalam dan dengan
perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles) untuk mengaktifkan/memungkinkan pengoperasian, kontrol
dan kinerja sistem kendaraan; 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.;
Jasa-jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting perangkat lunak untuk digunakan oleh pihak lain untuk
mengimpor, menciptakan, dan mengelola data untuk pemanfaatan sumber daya manusia dan pusat kebugaran; Jasa-jasa
perencanaan teknologi; Jasa-jasa teknik untuk proses, peralatan dan fasilitas minyak, gas dan petrokimia; Jasa-jasa teknologi
dan sains berkaitan dengan listrik dan energi terbarukan; Jasa-jasa untuk riset berkaitan dengan minyak dan gas dan industri
petrokimia; Jasa komputer sehubungan dengan pencarian database dan situs web komputer yang disesuaikan; Konsultasi
yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce; Kustomisasi perangkat lunak web, dan desain
antar muka pengguna komputer untuk pihak lain; Layanan aplikasi penyedia (ASP) jasa yang menampilkan piranti lunak di
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bidang konferensi berbasis web, konferensi audio, pengiriman pesan elektronik, kolaborasi dokumen, konferensi video, dan
pemrosesan suara dan panggilan; Layanan desain dan pembuatan situs web; Layanan dukungan teknis di bidang komputer,
data, email, web, dan keamanan jaringan; Layanan ekstraksi data web; Layanan hosting situs web; Layanan informasi,
nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer, konsultasi keamanan komputer,
konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem komputer, layanan integrasi sistem
komputer, konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke
media elektronik, konversi data program dan data data komputer [bukan konversi fisik], enkripsi data dan layanan decoding,
desain dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam, desain dan pengembangan perangkat lunak komputer
untuk komputer, diagnosis kesalahan pada program komputer, hosting situs komputer [situs web], hosting perangkat lunak
berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan
pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi informasi, memberikan informasi tentang
teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin pencari untuk internet, menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk komunikasi dengan komputer
melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh
untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], konsultasi teknologi,
konsultasi teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak komputer [dukungan teknis], memperbarui perangkat
lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan resiko komputer, konsultasi desain situs web,
desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data
keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui
internet; Layanan keamanan komputer, yaitu, pembatasan akses ke dan oleh jaringan komputer ke dan dari situs web dan
media yang tidak diinginkan; 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 hosting fasilitas web online untuk orang lain untuk menyelenggarakan dan mengadakan pertemuan acara dan
diskusi interaktif melalui jaringan internet dan komunikasi; Layanan komputer, yaitu, hosting fasilitas web on-line bagi pihak
lain untuk mengatur dan memonitor jaringan nirkabel, mengelola pengguna, menerapkan pembaruan piranti lunak, mengatur
batas bandwidth, dan memelihara halaman splash bermerek; Layanan komputer, yaitu, layanan penyedia hosting awan dan
layanan penyedia di tempat untuk menyimpan, menganalisis, dan berbagi informasi di 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, penelitian diagnostic, penelitian klinikal,
pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat- obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu
pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan,
metagenomik, dan genetika; Layanan laboratorium medis di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika
asam nukleat; Layanan penyedia layanan aplikasi (ASP) yaitu menyediakan menghosting mengelola mengembangkan dan
memelihara aplikasi perangkat lunak situs web dan basis data di bidang teknologi informasi blockchain mata uang virtual mata
uang digital cryptocurrency dan aset digital; Layanan portal web (desain atau hosting); Memberikan situs web interaktif untuk
kolaborasi profesional medis; Membuat memelihara dan menghosting situs web dan jaringan komputer dan komunikasi
elektronik lainnya yang menampilkan informasi tautan online dan sumber daya elektronik di bidang olahraga dan kebugaran;
Membuat memelihara dan menghosting situs web interaktif dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik lainnya yang
memungkinkan pengguna untuk masuk mengakses melacak kemajuan memantau dan menghasilkan informasi dan
pencapaian kesehatan kebugaran latihan pribadi olahraga dan aktivitas atletik; Membuat memelihara dan menghosting situs
web interaktif dan komputer lain serta jaringan komunikasi elektronik yang memungkinkan pengguna untuk bersaing dan
membandingkan informasi dan pencapaian atletik dengan pengguna lain; Memelihara situs web mengenai pendidikan bahasa;
Menyediakan akses yang aman, situs web untuk anggota saja menampilkan teknologi yang memberikan profesi medis
jaringan Internet terdaftar kemampuan kepada jaringan, mengkomunikasikan dan berbagi data untuk kepentingan diagnosis
medis dan evaluasi atas pencitraan medis; Menyediakan layanan otentikasi pengguna menggunakan teknologi sistem masuk
tunggal (single sign-on) melalui situs web; Menyediakan platform perangkat lunak online yang menampilkan teknologi yang
memungkinkan pengguna online melakukan pembayaran dan transfer dana di berbagai situs web dan aplikasi seluler;
Menyediakan situs web dimana pengguna dapat memposting dan mengirim peringkat, ulasan dan rekomendasi pada acaraacara dan aktifitas dalam bidang jasa perhotelan, resor, maskapai, rental mobil, pembagian waktu, perjalanan dan liburan;
Menyediakan situs web yang menampilkan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk melihat,
mengunggah, berbagi, dan menyajikan kursus pendidikan dan materi kursus pendidikan; Menyediakan situs web yang
menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna komputer untuk menghitung dampak kesehatan masyarakat dari
perubahan faktor risiko kesehatan pribadi; Menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan
pengguna perantara dan konsultan tunjangan karyawan untuk melihat video online di bidang manajemen sumber daya
manusia (HCM); Pembuatan atau pemeliharaan situs web untuk pihak lain; Pemeliharaan situs web; Pemeliharaan situs web
untuk digunakan dalam menyediakan dan menjual publikasi elektronik online; Pengembangan peralatan dan sistem
laboratorium otomatis, dan perangkat keras komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, berbagi, dan
melaporkan informasi biologis, genetik, klinis, medis, dan diagnostik, dan untuk pelacakan sampel dan mengelola proyek, alur
kerja laboratorium, dan data sesuai pesanan dan spesifikasi yang lain, semua hal di atas 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, penelitian diagnostic, penelitian klinikal,
pengembangan obat-obatan, 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; Pengembangan perangkat lunak komputer termasuk berhubungan dengan
pendidikan dan penelitian pendidikan jasa penelitian yang berhubungan dengan perangkat lunak komputer untuk pendidikan,
masalah dan penilaian pendidikan atas siswa dan personil jasa desain jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang
berhubungan dengan semua yang tersebut di atas.; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yaitu hosting mengelola
mengembangkan dan memelihara aplikasi perangkat lunak dan situs web di bidang produktivitas pribadi komunikasi nirkabel
dan aplikasi seluler; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yaitu menyediakan menghosting mengelola mengembangkan dan
memelihara aplikasi perangkat lunak situs web dan basis data di bidang perhitungan peringkat situs web berdasarkan lalu
lintas pengguna; Penyedia layanan aplikasi yaitu menyediakan menghosting mengelola mengembangkan dan memelihara
aplikasi perangkat lunak situs web dan basis data di bidang perhitungan peringkat situs web berdasarkan lalu lintas pengguna;
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Penyediaan dan situs web jaringan online interaktif, melalui jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer lokal dan global
dan perangkat komunikasi nirkabel, yang menampilkan teknologi untuk memudahkan pengguna dalam memprogram audio,
video, film, teks dan konten multimedia lainnya; Penyediaan informasi mengenai teknologi dan pemrograman komputer
melalui suatu situs web; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait Desain dan pengembangan
perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, peralatan telekomunikasi, ponsel, ponsel pintar, komputer tablet,
komputer laptop dan perangkat dan aksesori genggam, perangkat komunikasi kabel dan nirkabel, dan perangkat elektronik
digital, keamanan komputer, Jasa-jasa komputer, layanan komputer yang berkaitan dengan sistem analisis keuangan dan
investasi, layanan komputer yang berkaitan dengan interkoneksi perangkat keras dan perangkat lunak komputer, konsultasi
perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak aplikasi, pemrograman komputer, analisa sistem komputer, desain sistem
komputer, teknologi informasi, pengembangan basis data komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik,
konversi data program dan data komputer [bukan konversi fisik], layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks
informasi, situs, dan sumber daya di jaringan komputer, layanan komputer terkait dengan kompilasi dan pemrosesan data
yang terkomputerisasi, membuat dan memelihara situs web, hosting situs web, hosting server, sewa dan menyewakan
perangkat lunak komputer, data komputer, peripheral komputer, perangkat keras komputer, sistem komputer, instalasi
pemrosesan data elektronik, peralatan dan instrumen listrik dan elektronik, membuka kunci ponsel, ponsel pintar, komputer,
dan perangkat elektronik digital, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh menggunakan kecerdasan buatan
dan / atau pembelajaran mesin yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan, mencari, membeli, memilih, mengelola,
menganalisis, mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan layanan garansi, investasi, asuransi dan / atau reasuransi,
menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk investasi, pemrosesan dan pengelolaan transaksi keuangan,
merancang, membuat, dan hosting platform online untuk memproses pembayaran elektronik, transaksi keuangan, manajemen
keuangan dan administrasi melalui jaringan komunikasi global, layanan komputer sehubungan dengan menyediakan situs web
interaktif yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk masuk, mengakses, mencari, bertukar, dan
mensintesis informasi dan menghasilkan laporan untuk digunakan dalam pemilihan dan pengelolaan asuransi, reasuransi,
garansi dan / atau rencana investasi, Penyedia layanan aplikasi (ASP) menampilkan layanan hosting aplikasi perangkat lunak
komputer pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk membuat, membuat,
mendistribusikan, mengunduh, mentransmisikan, menerima, memutar, mengekstraksi, menyandikan, mendekode,
menampilkan, menyimpan dan mengatur teks, grafik, gambar, audio, video, dan konten multimedia , dan publikasi elektronik,
menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online, jasa penyediakan mesin pencari untuk memperoleh
data melalui internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks
informasi online, situs dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global untuk pihak lain, Penyedia layanan
aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, platform sebagai layanan
(PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam manajemen basis data, perangkat
lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data,
penelitian dan pengembangan produk baru untuk pihak lain; Penyediaan online aplikasi berbasis web; Penyediaan perangkat
lunak berbasis web online yang tidak dapat diunduh; Penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk
menampilkan menggabungkan menganalisis dan mengatur data dan informasi di bidang kesehatan kebugaran kebugaran
aktivitas fisik manajemen berat badan tidur dan nutrisi; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
memberikan informasi mengenai olahraga pengembangan keterampilan atletik pelatihan kebugaran dan pelatihan kebugaran
melalui situs web online dan komputer lain serta jaringan komunikasi elektronik untuk konsol game komputer pribadi perangkat
digital pribadi dan ponsel pintar; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk
mentransfer data identitas pribadi ke dan berbagi data identitas pribadi dengan dan di antara beberapa situs web; Penyediaan
program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online; Penyediaan situs web dan layanan
berbasis web untuk manajemen online perangkat lunak permainan komputer pribadi; Penyediaan situs web interaktif di bidang
manajemen proyek bisnis dan profesi manajemen proyek; Penyediaan situs web yang menampilkan informasi di bidang
teknologi dan pengembangan perangkat lunak melalui jaringan internet dan komunikasi; Penyediaan suatu situs web yang
menampilkan musik yang dapat diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu jaringan komputer global;
Penyediaan website yang menampilkan informasi konsumen terkait dengan kegiatan-kegiatan anak; Penyewaan ruang
memori server di situs web; Perancangan dan pengimplementasian jaringan halaman web untuk pihak lain; Perangkat lunak
sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk menyediakan antarmuka keamanan sistem masuk tunggal
(single sign-on) di desktop, server, perangkat seluler, perangkat jaringan, dan antarmuka web; 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; Platform sebagai suatu layanan (PAAS) yang
menyajikan platform perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan melacak data,
mendapatkan informasi kesehatan dan kebugaran, menetapkan tujuan kesehatan dan kebugaran, mengelola dan
berpartisipasi dalam tantangan dan inisiatif kesehatan dan kebugaran, dan berpartisipasi dalam pelatihan digital di bidang
kesehatan dan kebugaran; Portal web dan/ atau platform digital dengan tujuan komersil; Portal web dan/ atau platform digital
tanpa tujuan komersil; Produksi atau pemeliharaan halaman web untuk pihak lain; Situs web; analisa-analisa genetika dan
jasa-jasa pelaporan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan penelitian; aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi
tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan,
mengelola, dan menganalisis catatan medis dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan,
bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik, penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan
mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam, dan berbagi informasi perawatan kesehatan; aplikasi perangkat
lunak yang dapat diakses melalui situs web; desain dan desain seni grafis untuk pembuatan halaman web di Internet; desain
dan desain seni grafis untuk pembuatan situs web; desain dan hosting portal web; desain dan implementasi halaman web
untuk orang lain; desain dan implementasi situs web untuk orang lain; desain dan konstruksi homepage dan situs web; desain
dan pembaruan homepage dan halaman web; desain dan pembuatan halaman depan dan halaman web; desain dan
pembuatan homepage dan halaman web; desain dan pembuatan homepage dan situs web; desain dan pembuatan situs web;
desain dan pemeliharaan situs web untuk orang lain; desain dan pemrograman situs web; desain dan pengembangan
halaman web; desain dan pengembangan homepage dan situs web; desain dan pengembangan perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang kedokteran; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk
pengembangan situs web; desain halaman web; desain homepage dan halaman web; desain homepage dan situs web;
desain homepage, perangkat lunak komputer dan situs web; desain portal web; desain situs web; desain situs web untuk
tujuan periklanan; desain web; desain, gambar dan tulisan yang ditugaskan, semua untuk kompilasi halaman web di internet;
desain, mengembangkan, dan menghosting situs web yang menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh dalam
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sifat artikel, kolom, dan panduan informasional di bidang mata uang virtual, aset digital dan blockchain, serta tren pasar dan
perdagangan; desain, pembuatan, dan pemrograman halaman web; desain, pembuatan, hosting, dan pemeliharaan situs web
untuk orang lain; enyediakan situs web yang menampilkan informasi tentang pengembangan privasi, keamanan, blockchain,
dan teknologi buku besar terdistribusi, serta undang-undang tata kelola data; helpdesk dan jasa-jasa dukungan teknis, yaitu
pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis masalah dengan keamanan rumah dan sistem otomasi.; hosting dan
penyewaan ruang memori untuk situs web; hosting fasilitas web on-line untuk orang lain untuk berbagi konten on-line; hosting
fasilitas web on-line untuk orang lain untuk melakukan diskusi interaktif; hosting fasilitas web online untuk orang lain; hosting
halaman web khusus; hosting perangkat lunak online yang memungkinkan pembuatan dan hosting situs web mikro untuk
bisnis; hosting portal web; hosting ruang memori untuk situs web; hosting situs komputer [situs web]; hosting situs web;
hosting situs web di Internet; hosting situs web online untuk membuat dan hosting situs web mikro untuk bisnis; hosting situs
web orang lain; hosting situs web orang lain di server komputer untuk jaringan komputer global; hosting situs web untuk orang
lain yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan
pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; hosting situs web untuk penyimpanan data
elektronik; hosting situs web untuk penyimpanan elektronik foto dan video digital; hosting situs web yang berhubungan dengan
pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; hosting situs web yang berhubungan dengan sistem pengaturan transportasi;
hosting weblog [blog]; jasa hosting situs web; jasa hosting situs web interaktif yang memungkinkan pengguna untuk membuat
profil dan berpartisipasi dalam jejaring sosial di bidang blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi)
dan teknologi buku besar yang didistribusikan; jasa komputer, yaitu, hosting dan memelihara situs web online untuk pihak lain
untuk mengidentifikasi pelanggaran kekayaan intelektual dan hak cipta; jasa pembuatan, desain, dan pemeliharaan situs web;
jasa penyebaran dan pendukung operasional, yaitu, jasa desain, instalasi dan konfigurasi, jasa pendukung teknis, jasa
demonstrasi dan pelatihan atas solusi teknis untuk meningkatkan keamanan dan produktivitas dalam operasi pertambangan;
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 digital yang
terdesentralisasi); 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 penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak aplikasi web
dan seluler yang tidak dapat diunduh untuk komunitas virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan
pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau paling tidak yang aman; jasa- jasa komputer, yaitu menyediakan mesin
pencari (search engine) untuk menemukan informasi, sumber, dan situs web milik pihak lain di Internet; jasa-jasa Internet dan
situs web ialah jasa-jasa teknologi, 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 dukungan teknis dan pelanggan, yaitu pemecahan masalah yang sifatnya
mendiagnosis masalah perangkat keras dan perangkat lunak komputer di perangkat ponsel, tablet, dan perangkat komputer
genggam lainnya; jasa-jasa dukungan teknis dan pelanggan, yaitu, layanan help desk dan pemecahan masalah perangkat
lunak dan masalah perangkat keras untuk perangkat, peralatan, kendaraan yang terhubung ke jaringan, sistem otomasi
rumah, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa dukungan teknis dan pelanggan,
yaitu, pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis masalah dalam perangkat keras dan perangkat lunak komputer dalam
perangkat komputasi pribadi, dan mendiagnosis masalah dalam produk konsumen, yaitu, peralatan rumah tangga dan
konsumen, sistem HVAC, pipa rumah tangga, vakuum sentral, air panas pemanas, pelembap, penurun, pelembut air,
peralatan olahraga dan rekreasi, peralatan taman dan kebun, dan peralatan listrik luar ruangan; jasa-jasa dukungan teknologi,
yaitu, layanan help desk untuk memberikan saran dan rekomendasi tentang perbedaan antara smartphone tertentu, komputasi
seluler dan perangkat komunikasi tertentu, dan perangkat yang terhubung ke jaringan, peralatan, kendaraan, peralatan
penerangan, sistem hvac, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa dukungan
teknologi, yaitu, penyediaan informasi teknis tentang cara menggunakan dan membuat penggunaan ponsel, komputer,
komputasi seluler dan perangkat komunikasi, serta perangkat dan perangkat yang terhubung ke jaringan; jasa-jasa ilmiah dan
teknologi serta penelitian dan perancangan yang berkaitan dengan konstruksi; jasa-jasa ilmiah dan teknologi serta penelitian
dan perancangan yang berkaitan dengannya; jasa-jasa ilmu pengetahuan dan teknologikal dan penelitian yang berkaitan
dengan jasa-jasa tersebut; jasa-jasa komputer ialah penciptaan dan komunitas online untuk para pemakai yang terdaftar untuk
berpartisipasi pada diskusi-diskusi, mendapatkan feedback dari teman sebaya, membentuk komunitas-komunitas virtual dan
menggunakan pada jaringan sosial; jasa-jasa konsultasi di bidang implementasi dan penggunaan perangkat lunak dan
perangkat keras komputer untuk perangkat yang terhubung ke jaringan, peralatan, peralatan kontrol pencahayaan, dan sistem
kontrol hvac di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa konsultasi di bidang implementasi dan penggunaan
perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk perangkat, peralatan, kendaraan yang terhubung ke jaringan, sistem
otomasi rumah, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa konsultasi teknologi dalam
hubungannya dengan utilisasi kepandaian buatan (artifial intellegence) dan pengolahan
bahasa asli (natural) yang berkenaan dengan strategi merek (brand), pengalaman-pengalaman para konsumen, dan penelitian
pasar; jasa-jasa konsultasi teknologi dalam hubungannya dengan utilisasi kepandaian buatan (artifial intellegence) dan
pengolahan bahasa asli (natural) yang berkenaan dengan strategi merek (brand), pengalaman-pengalaman para konsumen,
dan penelitian pasar; jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan platform digital dan media dibidang per-iklanan
dan pemasaran; jasa-jasa laboratorium ilmu kedokteran, ialah jasa-jasa ilmu pengetahuan, pengujian dan penapisan
(screening) ialah pengujian plasma darah manusia untuk keamanan dan kwalitas; jasa-jasa laboratorium ilmu pengetahuan
mengenai plasma darah manusia; jasa-jasa pemasangan (instalasi) dan pembuatan atas perangkat-perangkat lunak komputer
dan penerapan database untuk pihak lain; jasa-jasa pemasangan (instalasi) dan pembuatan atas perangkat-perangkat lunak
komputer dan penerapan database untuk pihak lain dibidang rangkaian-rangkaian 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, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obatobatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan
kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, dan genetika.; jasajasa pemrograman komputer; jasa-jasa penasehatan dan konsultasi teknologi yang berkaitan dengan penggunaan perangkatperangkat lunak komputer dan penerapan-penerapan untuk perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi online,
interaktip, televisi, kabel, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten yang berkaitan
dengannya; jasa-jasa penasehatan dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa-jasa tersebut diatas; jasa-jasa penelitian
(survey) gas; jasa-jasa penelitian dan pengembangan termasuk ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, pharmasi dan jasa-jasa
penelitian dan pengembangan hasil-hasil darah; jasa-jasa penelitian dibidang media sosial; jasa-jasa pengelolaan proyek-
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proyek penelitian ilmu pengetahuan; jasa-jasa penyanggaan teknikal, ialah layanan manajemen infrastruktur untuk
pemantauan, administrasi dan manajemen penghitungan awan (cloud), TI dan sistem aplikasi di 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, penelitian diagnostic, penelitian klinikal,
pengembangan obat-obatan, 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; jasa-jasa penyebaran informasi yang berkaitan dengan jasa-jasa tersebut
diatas melalui jaringan komputer global; jasa-jasa penyediaan jasa-jasa penelitian dan fasilitas-fasilitas penyediaan hasil-hasil
penelitian, informasi dan hasil-hasil akhirnya; jasa-jasa penyediaan studi-studi teknikal; jasa-jasa perancangan dan
pengembangan peralatan laboratorium otomatis, peralatan laboratorium, dan sistem komputer untuk orang lain; jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam operasi dan kontrol
kendaraan yang mengemudi sendiri (autonomous-driving vehicles); jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang
menampilkan aplikasi perangkat lunak termasuk perangkat lunak kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk
memungkinkan/mengaktifkan interaksi pengguna dengan kendaraan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS)
yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk deteksi tatapan (gaze) dan langkah/gerak-isyarat (gesture) di atau terkait
dengan kendaraan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk
digunakan di dalam dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles) untuk
mengaktifkan/memungkinkan pengoperasian dan kontrol perangkat seluler dan fungsi kendaraan berbasis perintah pengguna;
jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk memahami preferensi
pengguna ; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk membaca
dan menerjemahkan tulisan tangan (handwriting) dan mengubah teks menjadi ucapan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk
layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk menghubungkan kendaraan dengan satu atau lebih
perangkat komputasi (computing); jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat
lunak untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola kendaraan berjaringan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk
layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk navigasi kendaraan ; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk
layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk operasi kendaraan, kontrol dan interaksi pengguna dengan
kendaraan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk otentikasi
dan identifikasi individu; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak
untuk pengenalan suara dan pemahaman bahasa alami; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang
menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk peningkatan sinyal ucapan ; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan
(SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk melacak dan memelihara rencana kesehatan dan perawatan; jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk memfasilitasi komunikasi antara fasilitas
medis, dokter, pelatih kesehatan dan pasien; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk memfasilitasi pengobatan perawatan kesehatan kolaboratif antara fasilitas medis, dokter, perawat,
pelatih kesehatan dan pasien; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk
mengkomunikasikan data kesehatan antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk merekam data kesehatan; jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak yang mengkomunikasikan data kesehatan
antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS)
yang menampilkan perangkat lunak bagi pengguna untuk mengumpulkan, mengakses dan bertukar informasi perawatan
kesehatan, mengendalikan (manage) penyakit dan kondisi, dan mengendalikan (manage) biaya perawatan kesehatan; jasajasa 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; jasa-jasa perlindungan jarak jauh untuk telepon nirkabel dan komputasi bergerak dan
perangkat komunikasi, yaitu, penghapusan data, pencadangan data dan pemulihan data; jasa-jasa perlindungan jarak jauh
untuk telepon nirkabel dan komputasi seluler dan perangkat komunikasi, yaitu, menyediakan jasa-jasa perlindungan virus
komputer dari jarak jauh dalam perangkat ini; kompilasi halaman web untuk Internet; komputasi awan yang menampilkan
perangkat lunak untuk digunakan dalam konferensi telekonferensi dan video, audio, dan web; konstruksi dan pemeliharaan
situs web; konsultasi desain situs web; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang kedokteran; konsultasi
terkait dengan desain halaman web; konsultasi yang berkaitan dengan desain situs web dan situs internet; konsultasi yang
berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web; konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web untuk
e-commerce; layanan berbagi file, yaitu, penyediaan suatu website dengan fitur teknologi yang memudahkan pengguna untuk
mengunggah dan mengunduh file elektronik; layanan dukungan teknis komputer, yaitu, layanan meja pelayanan untuk
infrastruktur IT, sistem pengoperasian, dan aplikasi bisnis dan web; layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai
Layanan (SaaS), yaitu penyediaan sumber daya perangkat lunak secara online (dari situs web atau melalui Internet) untuk
digunakan oleh orang lain di bidang analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, data besar, sistem pengujian,
sistem pemodelan, sistem simulasi dan layanan dan di bidang penerapan Internet of Things (IoT)]; layanan komputer, yaitu,
membuat indeks informasi, situs web, dan sumber daya berbasis jaringan komputer; layanan komputer, yaitu, menyediakan
situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengendalikan sistem rumah
pintar dari lokasi yang jauh/terpencil; layanan komputer, yaitu, penyediaan server aplikasi virtual dan non-virtual, server web,
server file, server redundansi, dan server database dari kapasitas yang bervariasi untuk pihak lain; layanan laboratorium
penelitian medis; layanan laboratorium penelitian medis di bidang onkologi; layanan penelitian medis dan farmakologis;
layanan pengujian beban situs web; layanan pengujian kegunaan situs web; layananan dukungan teknis, yaitu, pemantauan
komputer, sistem jaringan, server dan web serta aplikasi database, dan notifikasi untuk kegiatan dan pemberitahuan;
membangun dan memelihara situs web; memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian dan
pengembangan medis dan kedokteran hewan; memberikan informasi di bidang desain arsitektur melalui situs web;
memberikan informasi di bidang desain interior melalui situs web; memberikan informasi tentang pemrograman komputer
melalui situs web; memberikan informasi tentang teknologi buku besar terdistribusi melalui situs web; memberikan informasi
tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web; memberikan informasi tentang teknologi komputer melalui
situs web; membuat dan memelihara halaman web; membuat dan memelihara halaman web khusus; membuat dan
memelihara situs web; membuat dan memelihara situs web di bidang mata uang virtual; membuat dan memelihara situs web
untuk orang lain; membuat dan memelihara situs web untuk telepon seluler; membuat dan memelihara weblog untuk orang
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lain; membuat dan merancang indeks informasi berbasis situs web untuk orang lain [layanan teknologi informasi]; membuat,
memelihara, dan meng-hosting situs web orang lain; memperbarui dan memelihara situs web untuk orang lain; memperbarui
situs web; memproduksi atau memelihara situs web; mengelola situs web untuk orang lain; menyediakan halaman web on-line
yang disesuaikan yang menampilkan informasi yang ditentukan pengguna- yang mencakup mesin pencari dan tautan web online ke situs web lain di bidang seni- dan barang koleksi- dan token yang tidak dapat dipertukarkan; menyediakan informasi
berkaitan dengan teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web; menyediakan informasi yang berkaitan dengan
teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web; menyediakan penggunaan sementara aplikasi berbasis web;
menyediakan penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang dapat diakses melalui situs
web; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak berbasis web; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh untuk pengembangan situs web; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk platform web untuk digunakan dalam analisis prediktif data besar dan analisis dan
visualisasi data bisnis pemrosesan peristiwa yang kompleks dan informasi penambangan dari sumber data; menyediakan
penyimpanan elektronik foto dan video digital melalui situs web; menyediakan platform untuk memungkinkan pengguna
melakukan streaming file melalui situs web dan aplikasi seluler; menyediakan platform web hosting di Internet untuk bisnis
asuransi; menyediakan portal pelatihan situs internet dan platform pelatihan berbasis web di bidang pengujian penyakit
menular; menyediakan portal situs Internet dan platform perangkat lunak berbasis web untuk digunakan dalam bidang
pengujian penyakit menular; menyediakan portal situs Internet dan platform perangkat lunak berbasis web untuk pengelolaan
informasi dan data penyakit menular; menyediakan portal situs internet pendidikan dan platform perangkat lunak berbasis web
di bidang pengujian penyakit menular; menyediakan portal situs web Internet dan platform perangkat lunak berbasis web untuk
digunakan sehubungan dengan pengujian penyakit menular; menyediakan portal situs web Internet dan platform perangkat
lunak berbasis web untuk menerima, menyimpan, menampilkan, melacak, berbagi, melaporkan, memelihara, mengelola,
memantau, dan menganalisis data dan informasi penyakit menular; menyediakan portal web bagi pengguna untuk
mengakses informasi dalam bentuk mata uang virtual aset digital dan blockchain; menyediakan portal web yang menampilkan
blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh di bidang mata uang virtual aset digital dan blockchain serta tren pasar dan
perdagangan; menyediakan portal web yang menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk artikel,
kolom, dan panduan informasi dalam bidang mata uang virtual, aset digital dan blockchain dan tren pasar dan perdagangan;
menyediakan program interface untuk pihak ketiga untuk mengakses konten situs web dan data; menyediakan ruang
penyimpanan elektronik [ruang web] di Internet; menyediakan server web dan server co-location untuk komputasi awan pihak
ketiga dan fasilitas penyimpanan data; menyediakan situs web untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; menyediakan
situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan perusahaan dan organisasi untuk melaksanakan dan mengelola
program penghargaan insentif karyawan untuk meningkatkan kesehatan karyawan; merancang, membuat dan memelihara
situs web perdagangan elektronik untuk orang lain; merancang, menyusun, memasang, menghosting, memelihara,
memperbarui, dan meningkatkan situs web dan portal situs web untuk digunakan oleh orang lain; pembuatan dan desain
halaman web untuk orang lain; pembuatan dan pemeliharaan situs web; pembuatan halaman web untuk orang lain;
pembuatan indeks informasi, indeks situs web dan indeks sumber informasi lainnya yang berhubungan dengan jaringan
komputer global; pembuatan, desain, dan pemeliharaan situs web; pembuatan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan
situs web; pemeliharaan situs web; pemrograman halaman web; pemrograman halaman web khusus yang menampilkan
informasi yang ditentukan pengguna, profil pribadi dan informasi; pemrograman halaman web yang disesuaikan;
pemrograman perangkat lunak untuk pengembangan situs web; penelitian dasar dan klinis di bidang ilmu pernapasan dan
kedokteran; pengaturan situs web untuk jasa jejaring sosial yang tersedia di Internet untuk tujuan interaksi antar pengguna;
pengelolaan proyek-proyek penelitian ilmu pengetahuan, penyediaan proyek-proyek penelitian ilmu pengetahuan dan ilmu
kedokteran, penyediaan statistik-statistik dan laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ilmu pengetahuan dan ilmu
kedokteran.; pengembangan dan pemeliharaan situs web; pengembangan situs web; pengembangan situs-situs web,
penciptaan, perancangan, pengembangan dan perawatan situs-situs Web, hosting (tuan rumah) situs web untuk orang lain;
pengunaan sementara dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk cloud, web dan pemantauan kinerja aplikasi;
penulisan program komputer, perangkat lunak dan kode untuk pembuatan halaman web di internet; penulisan program
komputer, perangkat lunak, dan kode yang ditugaskan untuk pembuatan halaman web di Internet; penyedia jasa aplikasi,
yaitu, hosting dan pemeliharaan situs web kolaboratif yang dibuat oleh pihak lain menggunakan perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh; penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu, menyediakan, hosting, mengelola, mengembangkan, dan memelihara
aplikasi, perangkat lunak, situs web (web sites), dan database di bidang komunikasi nirkabel, akses informasi seluler (mobile
information access), dan manajemen data jarak jauh untuk pengiriman konten nirkabel ke komputer genggam, laptop dan
perangkat elektronik seluler (mobile electronic devices); penyedia situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang
memungkinkan pengguna untuk mengkonsolidasikan dan mengelola konten suara, data, video, dan media di bidang musik
dan radio; penyediaan informasi yang berkaitan dengan jasa-jasa tersebut diatas; penyediaan layanan jaringan online yang
memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, mengelola, menganalisis, dan berbagi data untuk digunakan di
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, penelitian
diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium
obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian,
forensik, keamanan pangan, metagenomik, dan genetika; penyediaan layanan otentikasi email, yaitu, penyediaan suatu
layanan berbasis daring (online) yang memungkinkan pengguna untuk masuk ke dalam berbagai situs web pihak ketiga
dengan menggunakan suatu nama pengguna dan kata sandi tunggal; penyediaan online aplikasi berbasis web yang tidak
dapat diunduh; penyediaan penggunaan sementara secara daring yang tidak dapat diunduh atas program komputer untuk
situs web jejaring sosial; penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam mengelola
mengatur dan melaporkan data medis kesehatan dan kebugaran pribadi yang dikumpulkan melalui perangkat medis dan
konsumen aplikasi seluler dan sensor; penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan
transfer data dari perangkat kesehatan di rumah perangkat kesehatan portabel aplikasi seluler terkait kesehatan dan
perangkat pemantauan medis untuk personel medis aplikasi konsumen dan program terkait kesehatan dan kebugaran;
penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk menampilkan menggabungkan menganalisis dan
mengatur data dan informasi di bidang kesehatan; penyediaan situs web yang menampilkan teknologi yang memudahkan
pelanggan untuk melihat video yang tidak dapat diunduh dari perangkat pemantauan keamanan perumahan dan komersial
melalui jaringan ponsel, jaringan komputer, dan aplikasi berbasis web; penyediaan situs web yang menampilkan video yang
tidak dapat diunduh di bidang teknologi informasi, jaringan komputer, dan teknologi telekomunikasi; penyediaan suatu situs
web yang menampilkan blog dan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk e-book/buku elektronik, panduan
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kepatuhan, lembar data, dan laporan di bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data untuk lingkungan
komputasi awan/cloud computing; penyediaan suatu situs web yang menampilkan webcast, webinar, webmaster, studi kasus,
file audio, dan video online dalam bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data untuk lingkungan komputasi
awan/cloud computing; penyediaan website yang menampilkan informasi konsumen terkait dengan kegiatan-kegiatan anak;
penyewaan fasilitas komputasi dan penyimpanan data dengan kapasitas variabel, yaitu, server aplikasi virtual dan non-virtual,
server web, server file, server redundansi, dan server database, kepada pihak ketiga; penyewaan perangkat lunak untuk
pengembangan situs web; penyewaan ruang memori untuk situs web; penyewaan ruang penyimpanan elektronik [ruang web]
di Internet; penyewaan server web; penyewaan server web dan server co-location untuk pusat data kemas lainnya; perangkat
lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak telekomunikasi untuk konferensi video, audio, dan web;
perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk menampilkan, mengumpulkan, menganalisis dan mengatur
data dan informasi di bidang kesehatan, kebugaran (wellness), kebugaran (fitness), aktivitas fisik, pengendalian
(management) berat badan, tidur, dan nutrisi/gizi; perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) dan landasan-landasan
(platform) sebagai suatu Jasa (PaaS) untuk pengumpulan, penyimpanan, peng-analisa, berbagi bersama dan pelaporan
biological, genetika, klinikal, medis dan informasi diagnostic, dan untuk pelacakan sampel dan mengelola proyek, alur kerja
dan data laboratorium seluruhnya digunakan dalam berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipetipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian
ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obatobatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi,
mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; perangkat
lunak sebagai suatu jasa (SaaS) dan landasan-landasan (platform) sebagai suatu Jasa (PaaS), digunakan dalam 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, penelitian diagnostic, penelitian
klinikal, pengembangan obat-obatan, 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; perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) dan landasan-landasan
(platform) sebagai suatu Jasa (PaaS), ialah hosting computer digunakan oleh pihak lain untuk perancangan secara khusus
(custom) dan pemesanan bahan-bahan pengujian kadar logam (assay), agen-agen, nucleotide, berbagai macam asam (acid)
yang terdiri atas matarantai nucleotide, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-sediaan biological dan dan reagenreagen dibidang rangkaian-rangkaian 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, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, 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; perangkat lunak
telekomunikasi yang tidak dapat diunduh untuk penyediaan komunikasi video dan audio, kolaborasi, menggunakan dokumen
secara bersama-sama, telekonferensi, streaming acara dan konten, webinar, dan video, konferensi audio dan web;
perencanaan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web on-line untuk pihak ketiga; rangkaian-rangkaian berbagai
macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide dan jasa-jasa analisis untuk tujuan ilmu pengetahuan dan
penelitian; rangkaian-rangkaian berbagai macam kromosom dan jasa-jasa analisis untuk tujuan ilmu pengetahuan dan
penelitian; saran, informasi, dan konsultasi sehubungan dengan jasa-jasa di atas, yaitu, konsultasi keamanan komputer,
konsultasi komputer dalam bidang keamanan komputer, konsultasi teknologi informasi, saran yang berhubungan dengan
desain perangkat keras komputer dan saran teknis sehubungan dengan operasi komputer; saran, konsultasi dan informasi
yang berhubungan dengan interior dan eksterior bangunan, teknik, dampak lingkungan, jasa sertifikasi dan jasa
arsitektural===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022072858
: 20/09/2022 23:13:25
:
: PT. NAYAKA PRATAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rukan Taman Pondok Kelapa Blok F No.1 Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Jingga, Biru dan Putih
: 42
: ===Jasa jaringan keamanan (penilaian uji dan resiko dari jarangan elektronik); Jasa keamanan jaringan komunikasi

740

terkomputerisasi; Jasa pengujian, pengetahuan dan informasi keamanan komputer; Layanan perangkat lunak, pemrograman
dan pemeliharaan keamanan dunia maya dan keamanan internet; Penyediaan informasi teknis sehubungan dengan perangkat
lunak keamanan dunia maya; konsultasi di bidang komputasi awan, infrastruktur pusat data, jaringan komputer dan
manajemen infrastruktur jaringan, dan keamanan jaringan komputer; konsultasi keamanan data dan keamanan komputer;
konsultasi keamanan internet; konsultasi yang berkaitan dengan pengujian keamanan produk konsumen; layanan keamanan
komputer untuk perlindungan terhadap akses jaringan ilegal; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan
dengan analisis sistem komputer, analisis ancaman keamanan komputer untuk melindungi data; layanan pemberian konsultasi
teknis sehubungan dengan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, peralatan jaringan komputer, sistem telefoni,
peralatan telekomunikasi, telepon IP, sistem telekomunikasi, desain jaringan komputer, desain penyimpanan, keamanan
jaringan, dan komunikasi suara dan serta komunikasi nirkabel; layanan pemrograman komputer untuk keamanan data

Halaman 672 dari 696

elektronik; penyediakan penggunaan sementara dari aplikasi peranti lunak keamanan dan anti pencurian secara daring yang
tidak dapat diunduh===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072859
: 20/09/2022 23:13:26
:
: PT. NAYAKA PRATAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rukan Taman Pondok Kelapa Blok F No.1 Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Jingga, Biru dan Putih
: 9
: ===Perangkat lunak keamanan dunia maya; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam operasi dan manajemen pusat
kontak telekomunikasi; Piranti lunak komputer untuk memastikan keamanan data yang berada di lingkungan komputasi awan;
perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak keamanan; perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi
mengenai pemakaian dan kinerja situs web; perangkat lunak komputer untuk mengoperasikan, menginstal, menguji,
mendiagnosis dan mengelola peralatan telekomunikasi; perangkat lunak komputer untuk penyediaan jaringan keamanan;
perangkat lunak pengembangan situs web; perangkat lunak untuk verifikasi identifikasi jaringan, autentikasi dan layanan
manajemen untuk tujuan keamanan; perangkat pengawasan keamanan; perangkat telekomunikasi seluler; program komputer;
program komputer untuk digunakan dalam telekomunikasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022072860
: 20/09/2022 23:17:06
:
: PT. NAYAKA PRATAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rukan Taman Pondok Kelapa Blok F No.1 Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Jingga, Biru dan Putih
: 42
: ===Jasa jaringan keamanan (penilaian uji dan resiko dari jarangan elektronik); Jasa keamanan jaringan komunikasi
terkomputerisasi; Jasa pengujian, pengetahuan dan informasi keamanan komputer; Layanan perangkat lunak, pemrograman
dan pemeliharaan keamanan dunia maya dan keamanan internet; Penyediaan informasi teknis sehubungan dengan perangkat
lunak keamanan dunia maya; konsultasi di bidang komputasi awan, infrastruktur pusat data, jaringan komputer dan
manajemen infrastruktur jaringan, dan keamanan jaringan komputer; konsultasi keamanan data dan keamanan komputer;
konsultasi keamanan internet; konsultasi yang berkaitan dengan pengujian keamanan produk konsumen; layanan keamanan
komputer untuk perlindungan terhadap akses jaringan ilegal; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan
dengan analisis sistem komputer, analisis ancaman keamanan komputer untuk melindungi data; layanan pemberian konsultasi
teknis sehubungan dengan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, peralatan jaringan komputer, sistem telefoni,
peralatan telekomunikasi, telepon IP, sistem telekomunikasi, desain jaringan komputer, desain penyimpanan, keamanan
jaringan, dan komunikasi suara dan serta komunikasi nirkabel; layanan pemrograman komputer untuk keamanan data
elektronik; penyediakan penggunaan sementara dari aplikasi peranti lunak keamanan dan anti pencurian secara daring yang
tidak dapat diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072861
: 20/09/2022 23:17:21
:
: PT. NAYAKA PRATAMA

540 Etiket

: Rukan Taman Pondok Kelapa Blok F No.1 Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit
, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

Halaman 673 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Jingga, Biru dan Putih
: 9
: ===Perangkat lunak keamanan dunia maya; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam operasi dan manajemen pusat
kontak telekomunikasi; Piranti lunak komputer untuk memastikan keamanan data yang berada di lingkungan komputasi awan;
perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak keamanan; perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi
mengenai pemakaian dan kinerja situs web; perangkat lunak komputer untuk mengoperasikan, menginstal, menguji,
mendiagnosis dan mengelola peralatan telekomunikasi; perangkat lunak komputer untuk penyediaan jaringan keamanan;
perangkat lunak pengembangan situs web; perangkat lunak untuk verifikasi identifikasi jaringan, autentikasi dan layanan
manajemen untuk tujuan keamanan; perangkat pengawasan keamanan; perangkat telekomunikasi seluler; program komputer;
program komputer untuk digunakan dalam telekomunikasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072862
: 20/09/2022 23:18:37
:
: PT. NAYAKA PRATAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rukan Taman Pondok Kelapa Blok F No.1 Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Jingga, Biru dan Putih
: 9
: ===Perangkat lunak keamanan dunia maya; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam operasi dan manajemen pusat
kontak telekomunikasi; Piranti lunak komputer untuk memastikan keamanan data yang berada di lingkungan komputasi awan;
perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak keamanan; perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi
mengenai pemakaian dan kinerja situs web; perangkat lunak komputer untuk mengoperasikan, menginstal, menguji,
mendiagnosis dan mengelola peralatan telekomunikasi; perangkat lunak komputer untuk penyediaan jaringan keamanan;
perangkat lunak pengembangan situs web; perangkat lunak untuk verifikasi identifikasi jaringan, autentikasi dan layanan
manajemen untuk tujuan keamanan; perangkat pengawasan keamanan; perangkat telekomunikasi seluler; program komputer;
program komputer untuk digunakan dalam telekomunikasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022072863
: 20/09/2022 23:18:41
:
: PT. NAYAKA PRATAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rukan Taman Pondok Kelapa Blok F No.1 Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit
, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Jingga, Biru dan Putih
: 42
: ===Jasa jaringan keamanan (penilaian uji dan resiko dari jarangan elektronik); Jasa keamanan jaringan komunikasi

740

terkomputerisasi; Jasa pengujian, pengetahuan dan informasi keamanan komputer; Layanan perangkat lunak, pemrograman
dan pemeliharaan keamanan dunia maya dan keamanan internet; Penyediaan informasi teknis sehubungan dengan perangkat
lunak keamanan dunia maya; konsultasi di bidang komputasi awan, infrastruktur pusat data, jaringan komputer dan
manajemen infrastruktur jaringan, dan keamanan jaringan komputer; konsultasi keamanan data dan keamanan komputer;
konsultasi keamanan internet; konsultasi yang berkaitan dengan pengujian keamanan produk konsumen; layanan keamanan
komputer untuk perlindungan terhadap akses jaringan ilegal; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan

Halaman 674 dari 696

dengan analisis sistem komputer, analisis ancaman keamanan komputer untuk melindungi data; layanan pemberian konsultasi
teknis sehubungan dengan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, peralatan jaringan komputer, sistem telefoni,
peralatan telekomunikasi, telepon IP, sistem telekomunikasi, desain jaringan komputer, desain penyimpanan, keamanan
jaringan, dan komunikasi suara dan serta komunikasi nirkabel; layanan pemrograman komputer untuk keamanan data
elektronik; penyediakan penggunaan sementara dari aplikasi peranti lunak keamanan dan anti pencurian secara daring yang
tidak dapat diunduh===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072864
: 20/09/2022 23:18:48
:
: DETA LAKSANA PUTRA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP.JAHA RT.007/003, Kabupaten Serang, Banten, 42177
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NEXTSTAR (SPORT FAHION)
: BINTANG BERIKUTNYA

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN KUNING
: 25
: ===Pakaian Olahraga; Pakaian olahraga; 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,
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); Sepatu
olahraga atau santai; pakaian untuk olahraga; sepatu olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022072865
: 20/09/2022 23:53:18
:
: Grace Milenia Wijaya Sitio

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: UC Boulevard Tower Berkeley, CitraLand, Made, Kec. Sambikerep, Kota SBY, Jawa
Timur 60219, Unit 1903, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60219
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOGo The Future of Marketing
: Leveled Skill On The Go

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih, Hitam
: 35
:
===Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer 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 online; Jasa
periklanan yaitu perencanaan media dan pembelian media untuk orang lain jasa evaluasi merek dan positioning merek untuk
orang lain dan jasa pengadaan iklan untuk orang lain; Jasa periklanan yang disediakan melalui internet; Layanan agen
periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan bisnis dan periklanan yaitu layanan periklanan untuk melacak kinerja
periklanan untuk mengelola mendistribusikan dan menayangkan iklan untuk menganalisis data periklanan untuk melaporkan
data periklanan dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; Layanan iklan, yaitu mempromosikan merek, barang, dan
layanan orang lain; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi;
Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; jasa agen
periklanan; jasa analisis periklanan; jasa bisnis dan periklanan; jasa iklan dan promosi; jasa periklanan; jasa periklanan B2B
(transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan email; jasa periklanan media
sosial; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan video; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan
barang; jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa-jasa periklanan dan

740

Halaman 675 dari 696

pemasaran online; 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; layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan
pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan dan promosi; layanan
iklan dan publisitas; layanan iklan digital; layanan iklan disediakan melalui Internet; layanan iklan internet; layanan iklan
promosi; layanan iklan untuk menciptakan identitas perusahaan dan merek; layanan iklan untuk orang lain; layanan iklan untuk
promosi barang; layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan
komunikasi elektronik; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan periklanan online; layanan periklanan, yaitu,
mempromosikan jasa pihak lain; layanan promosi dan iklan; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072866
: 20/09/2022 23:55:18
:
: Dwi Sartono

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Wirorejan Rt 23 Rw 04, Pilang, Masaran, Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VITALION
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Biru, Putih
: 5
: ===Jamu herbal; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh;
Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan
stamina dan kecantikan; Obat tradisional stamina pria; Ramuan herbal tradisional; kapsul tambahan herbal pria; suplemen dan
sediaan herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072867
: 20/09/2022 23:58:47
:
: Ida Royanah

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bungur X RT 09/06 No 140 , Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13750
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Makida
: Snack = makanan ringan.
Enjoying The Homemade = menikmati buatan rumahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam, Coklat dan Putih
: 30
: ===kue untuk makanan ringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022072967
: 21/09/2022 11:15:52
:
: PT CAKRAWALA KREATIVE INDEPENDEN

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Ruko Golden Madrid 1 Blok E No. 22, Jalan Letnan Sutopo, Kelurahan Rawa
Mekarjaya, Kecamatan Serpong., Kota Tangerang Selatan, Banten, 15310
: Indria Gunawan Leman S.H., LL.M.
: NUGRAHA, LEMAN & PARTNERS Wisma BSG Lantai 5, Jalan Abdul Muis No. 40
Jakarta Pusat 10160

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TITIKTIGA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Biru Tua.
: 38

Halaman 676 dari 696

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Jasa streaming konten media digital untuk pihak lain; Pengelolaan dengan mempergunakan peralatan telekomunikasi;
mengirim dan menerima pesan elektronik; mengirim, menerima dan meneruskan pesan elektronik; menyiarkan siaran televisi
melalui jaringan komunikasi global, Internet dan jaringan nirkabel; pengiriman pesan elektronik; pengiriman pesan elektronik
melalui situs web; pengiriman pesan melalui situs web; pengiriman telegram; 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, 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; streaming audio; streaming materi audio dan video di Internet; telekomunikasi; transmisi konten audio dan video
melalui Internet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102022072968
: 21/09/2022 11:16:07
:
: ISRAL, SE.

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jagir Sidomukti 4/8-A, RT.004, RW.003, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo
SURABAYA, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NEW SHAIFA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU MUDA, BIRU, EMAS, PUTIH MERAH
: 34
: ===Barang-barang keperluan perokok; Rokok elektrik; cerutu; rokok; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih;
tembakau rokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022072969
: 21/09/2022 11:17:39
:
: YAYASAN SEKOLAH HUKUM DAN PEMERINTAHAN JIMLY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Sarinah Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 11, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10350
: 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
: JIMLY SCHOOL LAW AND GOVERNMENT + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah Putih, Siluet Putih
: 42
: ===Jasa Sertifikasi Profesi; Layanan hosting situs web; Pengembangan dan desain perangkat lunak komputer pendidikan;
Pengembangan perangkat lunak komputer termasuk berhubungan dengan pendidikan dan penelitian pendidikan jasa
penelitian yang berhubungan dengan perangkat lunak komputer untuk pendidikan, masalah dan penilaian pendidikan atas
siswa dan personil jasa desain jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang
tersebut di atas.; Pengujian, analisis dan evaluasi proses-proses bisnis dan layanan-layanan untuk orang lain untuk tujuan
sertifikasi; Penyediaan informasi mengenai teknologi dan pemrograman komputer melalui suatu situs web; Penyediaan
pengunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk pendidikan bahasa yang memungkinkan
pengguna untuk berinteraksi dengan sesi grup online dan akses online melalui komputer, telepon selular dan perangkat
elektronik lainnya; Penyediaan perangkat lunak on-line yang tidak dapat diunduh untuk pendidikan bahasa; Perangkat lunak
sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk pendidikan interaktif, yaitu, simulasi pengajaran dan ujian
melalui ruang kelas belajar secara elektronik (e-learning), langsung (live), dan virtual di bidang manajemen proyek; desain dan
pengembangan perangkat lunak pendidikan; hosting hiburan multimedia dan konten pendidikan untuk orang lain; hosting situs
web; hosting situs web online untuk membuat dan hosting situs web mikro untuk bisnis; hosting situs web untuk penyimpanan
data elektronik; jasa sertifikasi sistem manajemen; layanan akreditasi [sertifikasi kompetensi dan kualitas] di bidang keahlian
organisasi atau seseorang; layanan berbagi file, yaitu, penyediaan suatu website dengan fitur teknologi yang memudahkan
pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file elektronik; layanan perangkat lunak pendidikan online, layanan perangkat
lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai layanan (PAAS) di
bidang pengujian penyakit menular; menyediakan penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
yang dapat diakses melalui situs web; pembuatan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web; penyewaan
perangkat lunak komputer untuk mengembangkan materi pendidikan online; sertifikasi layanan pendidikan===

740

Halaman 677 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022072970
: 21/09/2022 11:20:52
:
: PT Anta Express Tour & Travel Service

540 Etiket

: Jl. Hayam Wuruk No. 88, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11160
: Yodifta Astriningrum S.Farm., Apt.,
: DBS Tower 28 th Floor, Ciputra World One, Jl Prof Satrio Kav 3-5, Setiabudi, Jakarta
Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 41
: ===Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres,
pameran, sekolah harian (day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; Penyelenggaraan webinar ( seminar online); Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan
secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; layanan hiburan online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072971
: 21/09/2022 11:22:02
:
: Lin Kong Rong

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. P Jayakarta No. 3, Rt. 009, Rw. 004,Kel. Pinangsia, Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Fendrik Adibuana Patria S.H.
: Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MARELOW CLOUD-FOAM + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 25
: ===Sol sepatu; Tumit-tumit sepatu; alas kaki; kaus kaki sandal; sandal; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus;
sandal pelindung kaki; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sepatu; sepatu sandal;
sepatu santai; sepatu slip-on; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita;
sol sandal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022072974
: 21/09/2022 11:26:50
:
: PT CAKRAWALA KREATIVE INDEPENDEN

540 Etiket

: Ruko Golden Madrid 1 Blok E No. 22, Jalan Letnan Sutopo, Kelurahan Rawa
Mekarjaya, Kecamatan Serpong., Kota Tangerang Selatan, Banten, 15310
: Indria Gunawan Leman S.H., LL.M.
: NUGRAHA, LEMAN & PARTNERS Wisma BSG Lantai 5, Jalan Abdul Muis No. 40
Jakarta Pusat 10160

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TITIKTIGA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua.
: 41
: ===Jasa studio fotografi; Jasa videografi; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan online; Menyediakan fasilitas untuk
kegiatan fotografi; Produksi multimedia; fotografi; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia;
layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio untuk disiarkan melalui internet yang
menampilkan konten hiburan; 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;
mengedit rekaman video; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta,

Halaman 678 dari 696

grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; pengeditan film fotografi; pengeditan foto; 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 studio audio atau studio
video; penyewaan peralatan fotografi; produksi program multimedia; produksi rekaman suara dan video; produksi rekaman
suara, musik dan video; produksi rekaman video===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022072975
: 21/09/2022 11:28:08
:
: PT AGRIDESA PANEN MAKMUR

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. KH. Wahid Hasyim No.10D, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AGRIDESA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih.
: 39
: ===layanan pergudangan yang berkaitan dengan penyimpanan, pengemasan dan pengiriman barang; pengumpulan,
pengangkutan dan pengiriman barang; penyimpanan produk pertanian; penyimpanan produk pertanian di gudang; transportasi
produk pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072976
: 21/09/2022 11:30:22
:
: DUROTUL VARIDA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN BURET RT 017, RW 006, BULUAGUNG, KECAMATAN.KARANGAN,
KABUPATEN. TRENGGALEK, JAWA TIMUR, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur,
66361
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VD + + +
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Gel pelangsing (kosmetik ); Krim mata; Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelindung sinar UV; Krim
untuk tumit; Larutan pembersih muka; Losion anti-penuaan; Losion pelindung sinar UV; Lotion pelindung sinar ultra-violet;
Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan mandi; Serum
bibir; Tabir surya yang disemprot; Tissue wangi basah; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; bantalan pembersih
diresapi dengan sediaan toilet; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; busa mandi; busa pembersih;
busa pembersih kulit; eksfoliasi kulit; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; foundation cair; gel kecantikan; gel
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan
minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus
conditioner; kondisioner sampo; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim berjemur; krim bibir; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim
kulit; krim malam; krim mandi; 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 kulit; krim pemutih kulit; krim pengurang bintik penuaan;
krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim siang; krim tabir surya;
krim tangan; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit;
krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); lipstik; losion dan semprotan untuk
kulit (non-medis); losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk
penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik];
lotion pembersih kulit; lotion tabir surya; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; 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, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up menghapus krim;
masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersihan; masker tubuh; masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;

740
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membersihkan pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; memijat minyak dan lotion; minyak almond; minyak
berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi
untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak
pijat; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat kumur dan obat kumur tanpa
obat; obat kumur tanpa obat; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab tubuh;
pelindung bibir non-obat; pembersih kulit; pemoles bibir; pencerah kulit; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung
obat; preparat pelembab [kosmetik]; sabun almond; sabun beraroma; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun mandi cair; sabun non-obat;
sabun non-obat untuk wajah; sabun-sabun; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo ketombe tanpa obat; sampo untuk bayi;
sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan menghapus make-up;
sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan karpet; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan pijat tanpa obat; sediaan sun
block; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; self-tanning lotion [kosmetik]; serum kecantikan;
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat; shampo untuk hewan [sediaan perawatan
non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; susu almond untuk keperluan kosmetik;
susu mandi; tabir surya tahan air; tempat lipstik; toner kulit; toner kulit non-obat===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072977
: 21/09/2022 11:31:22
:
: PT. Global Nutri Indonesia, PT. Global Nutri Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Wisma Argo Manunggal Lt 14, Jl. Jend. Gatot SubrotoKav 22, Karet
Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12930
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JUS DARA VOGUE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Unsur Warna dominan , Merah dan Hitam
: 5
: ===Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman dalam
bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman kesehatan yang
mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman mengandung obat; Minuman nonalkohol yang mengandung suplemen bernutrisi; Minuman obat; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat;
Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman untuk kesehatan;
Minuman untuk penambah gairah wanita dan mengencangkan vagina mengandung obat; Minuman vitamin dan mineral (untuk
medis); Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang
mengandung vitamin untuk kesehatan; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan untuk tujuan medis; campuran
minuman suplemen nutrisi bubuk; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman bervitamin; minuman kesehatan untuk
keperluan medis (antioksidan); minuman obat; minuman obat herbal; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk
keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk
penggunaan medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan
medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022072978
: 21/09/2022 11:33:58
:
: Yong Susanto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. Dadap Jati RT 003 RW 011 , Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambil,
Tangerang - Banten, Kabupaten Tangerang, Banten, 15211
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NONGKI TEA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau tua, hijau muda, cream
: 30
: ===Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Chai masala / minuman teh
yang dicampur rempah; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh
oolong; 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 jahe (teh jahe); Minuman teh krisan; makanan siap

740
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saji berbahan dasar mie; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga;
minuman dengan bahan dasar teh===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072979
: 21/09/2022 11:35:35
:
: Marleni

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Duta Gardenia Blok D.3/23A, Kota Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SIS LITTLE CORNER HOME & LIVING
: SIS LITTLE CORNER MENGANDUNG ARTI ADALAH SUATU PENAMAAN. HOME & LIVING
MENGANDUNG ARTI ADALAH DEKORASI (KEHIDUPAN RUMAH)

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Merah
: 20
: ===Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; furnitur dalam ruangan; furnitur kamar mandi; furnitur kamar tidur; furnitur ruang
makan; furnitur ruang santai; furnitur ruang tamu; furnitur tempat duduk; furnitur teras; furnitur untuk bayi dan remaja; furnitur,
cermin, bingkai foto===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022072981
: 21/09/2022 11:42:17
:
: PT. TOSYEN OMNI POTENSI

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Maple Park Tower A Lt Dasar Blok A3/4 4A No.C105, Kel. Sunter Agung, Kec.
Tanjung Priok, Jakarta Utara., Kota Administrasi Jakarta Utara, 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
: Crackin’ EGGS
: telur retak

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning, biru, hitam dan putih
: 28
: ===boneka mainan berkarakter; 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; 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 yang dikendalikan dari jarak jauh;
mobil mainan yang dikendalikan radio; mobil model skala [mainan]; 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 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2022072982
: 21/09/2022 11:43:52
:
: APINDO (ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA)

540 Etiket

: Gedung Permata Kuningan Lt. 10, Jl. Kuningan Mulia Kav. 9 C, Guntur, Setiabudi,
Jakarta 12980, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Budhi Ghama S.H., M.H.,
: Septiola Consulting d/a BG & Partners Law Office, Jl. Iskandarsyah II No. 16B,
Rt.001 Rw. 005, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta 12160

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: APINDO & Logo
: APINDO = ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA

591

Uraian Warna

: biru

Halaman 681 dari 696

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072983
: 21/09/2022 11:44:29
:
: PT Galih Jati Sakti

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Balai Desa 777 Dersalam, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59321
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: W&W Black Menthol
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Hijau, Putih, Abu-abu
: 34
: ===Rokok elektrik; rokok; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072984
: 21/09/2022 11:45:01
:
: PT WINGS SURYA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KALISOSOK KIDUL NO. 2, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60175
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FRESH & FRIENDLY IN YOUR HOME
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 3
: ===Aromatik diffuser; Dispenser pengharum ruangan; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Pengharum
ruangan; Penyegar lemari pakaian; Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Pewangi dan produk pewangi untuk
penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam
wadah dan buluh; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan penyegar udara; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; air
lavender; aroma diffuser buluh udara; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser
aroma ruangan non-listrik; isi ulang aroma untuk reed diffusers; 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; minyak lavender; minyak lavender untuk
penggunaan kosmetik; pengharum ruangan; potpourris [wewangian]; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan
termasuk buluh; sediaan pengharum ruangan; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan
pewangi udara untuk ruangan; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi
dan kamar kecil; semprotan penyegar kain beraroma; stik untuk menyebarkan aroma; sumbu diresapi dengan wewangian
untuk kamar wewangian; wewangian; wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian untuk
keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 35
: ===Administrasi bisnis; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli
dengan bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Manajemen Usaha; administrasi usaha;
konsultasi bisnis; manajemen bisnis; manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
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 para profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis 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===

: DID2022072985
: 21/09/2022 11:46:18
:
: RISDA MAYASARI

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Kp. Bugis no 21-22 RT 004/RW 003, Kembangan Utara, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

Halaman 682 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NERISHE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PINK ROSEGOLD
: 3
: ===Krim pelindung sinar UV; Lipstik cair; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Pencuci tangan; Sabun Mandi; Semprotan
pelembab wajah; Serum pencerah (kosmetik); body butter untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
gel pelembab kulit [kosmetik]; kosmetik dan make-up; krim malam; krim pelembab, lotion dan gel; krim pengurang bintik
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim siang; krim wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kecantikan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk wajah; lulur; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; parfum; parfum
dan cologne; sabun cuci tangan; sabun wajah; scrub pengelupasan untuk wajah; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum mata; serum rambut; serum wajah; shampo rambut; toner kulit;
toner wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 389 South 1300 West, Pleasant Grove, Utah, 84062
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur
Kavling 126

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: dōTERRA Balance
: dōTERRA = Nama badan hukum Pemilik Merek. | dōTERRA Balance = Suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 3
: ===Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Esens and minyak yang mudah menguap; Pengharum ruangan; aromatik
[minyak esensial]; deodoran tubuh; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; minyak esensial;
minyak esensial alami; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak
kosmetik; minyak mandi tanpa obat; minyak non-obat; minyak pijat; minyak tubuh; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak
untuk keperluan toilet; sabun dan deterjen; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; wewangian dan wangi-wangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022072988
: 21/09/2022 11:49:12
:
: dTERRA Holdings LLC

: JID2022072989
: 21/09/2022 11:49:50
:
: Yohana Andriani

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln Kinibalu 4 No 01, Rt 07 Rw 02 Kel Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota
Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, 38227
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu melambangkan keanggunan, Gold melambangkan kejayaan
: 44
: ===Jasa pijat; Klinik kecantikan; Perawatan kecantikan; Salon perawatan kulit; Salon untuk muslimah; jasa konsultasi

740

kecantikan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penampilan pribadi (rambut, kecantikan, kosmetik); jasa salon kecantikan;
jasa salon kecantikan dan perawatan kecantikan; jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan
kondisi kesehatan yang baik untuk raga dan rohani; jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; konsultasi di bidang
perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi disediakan melalui Internet di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi
kecantikan; konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan kecantikan; layanan kecantikan dan perawatan
rambut; layanan kecantikan wajah dan tubuh; layanan konsultasi dan nasehat di bidang perawatan kecantikan dan tata
rambut; layanan konsultasi kecantikan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan pemesanan

Halaman 683 dari 696

salon kecantikan untuk orang lain; layanan penataan rambut dan salon kecantikan; layanan perawatan kecantikan; layanan
perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon kecantikan, sanatorium, salon tata rambut dan panti
pijat; layanan pijat kaki; layanan pijat refleksi; layanan salon kecantikan; layanan salon kecantikan untuk manusia; layanan
salon penataan rambut; layanan salon perawatan kulit; layanan salon rambut (hair shops); layanan salon rambut untuk anakanak; layanan salon rambut untuk wanita; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang
menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan terapi
kecantikan; memberikan informasi tentang kecantikan; memberikan informasi terkait layanan penataan rambut dan salon
kecantikan; memberikan informasi terkait layanan salon kecantikan; memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan
penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi yang berkaitan dengan pijatan; menyediakan informasi dalam
bidang kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; menyediakan informasi kecantikan atau estetika;
pemicu titik pijat; penyediaan informasi secara on-line dalam bidang perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; penyediaan
layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat; perawatan kesehatan dan kecantikan; perawatan kesehatan dan
kecantikan untuk manusia; pijat aromaterapi; pijat refleksi; pijat terapi; salon kecantikan; salon kuku (nail bar); salon penataan
rambut; sauna, pemandian, layanan pijat dan terapi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072990
: 21/09/2022 11:51:03
:
: PT Intertek Langgeng Makmur

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Raya Industri no 19,Tambak Sawah , Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WESTIN POWER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 7
: ===Dieset generator set / Diesel Genset; Filter (suku cadang mesin atau motor); Filter udara untuk mesin ; Generator ; Mesin
pembangkit Listrik (Generator); Silent generator; diesel generator; filter bahan bakar; filter oli; filter untuk mesin; gasket untuk
mesin pembakaran internal; gasoline generator; generator AC; generator AC (alternator); generator arus; generator arus
searah; generator elektrik; generator listrik; generator listrik darurat; generator listrik portabel; generator listrik untuk kapal;
generator listrik untuk penggunaan darurat; generator untuk mengelas; katup menjadi bagian dari mesin; katup sebagai
komponen mesin; piston [bagian dari mesin atau mesin]; piston untuk mesin; piston untuk mesin pembakaran internal; piston
untuk silinder; saringan-saringan (filters) untuk mesin-mesin penyaringan; sikat menjadi bagian dari motor, generator dan
dinamo; stang piston===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022072991
: 21/09/2022 11:51:40
:
: yonas wirawan susilo

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: selomas raya b22/x, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50177
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Yoncha tea
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, putih
: 30
: ===teh celup; teh hijau===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2022073231
: 21/09/2022 19:10:04
:
: HAMDAN SIKKI

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: SEMPANG BARAT RT 001 RW 001 KEL. MATTIRO ADE, KEC. PATAMPANUA,
Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan
:
:

Halaman 684 dari 696

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HAMDAN PELANGI 69
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 30
: ===Beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022073233
: 21/09/2022 19:15:28
:
: SUMARTA SUDI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Pondok Indah Timur II/32 NX 04, Surabaya
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DEXICON
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, biru
: 6
: ===Baut jendela dari logam; Besi siku; Campuran logam biasa; Cincin dari logam biasa untuk kunci; Cincin tembaga; Gembok
dari logam, selain elektronik; Grendel pengunci; Grendel pintu dari logam; Kain dari kawat; Kawat besi; Kawat pengikat dari
logam untuk keperluan pertanian; Kunci dari logam; Kunci grendel dari logam; Mur mata; Paku; Paku keling, kram dan paku
logam; Paku payung [paku]; Pegas dari logam; Pengencang dari logam; Pengencang penguncian panel; Pengencang yang
terdiri dari sambungan, cincin penahan dan wadah; Profil u baja ringan; Profil z baja ringan; Roda perabot dari logam;
Selongsong (perangkat keras logam); Tali dan Rantai Kawat; bahan logam untuk bangunan atau konstruksi; baja kawat
batangan; baja kawat paku; bangunan diangkut atau struktur logam; baut baja mata; baut jangkar logam; baut logam; baut
mata; bijih besi; brankas; cincin kunci logam; engsel dari logam; engsel jendela logam; engsel lantai logam; engsel pintu
logam; fitting berbentuk cincin logam; gembok; kawat; kawat ayam; kawat dari logam biasa; kawat duri; kawat jemuran logam;
kawat kabel logam; kawat, bilah dan batang logam yang digunakan untuk pengelasan; kontainer logam untuk penyimpanan
atau transportasi; kunci terbuat dari logam, non-listrik; mur logam; pagar kawat; pegangan pintu dari logam; pengait putar
ganda [perangkat keras logam]; rangka baja ringan kanal c; ring sekrup dari logam; sekrup logam; silinder kunci dari logam;
tali kawat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022073234
: 21/09/2022 19:27:17
:
: PT. Putih Akusara Banua

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Polder Utara RT 003, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, 71455
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WHITECLO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih
: 25
: ===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
Alamat Pemohon

: DID2022073235
: 21/09/2022 19:27:39
:
: GIMAN

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Taman Sari II No. 60, Kel. Maphar, Kec. Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

Halaman 685 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ASV
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING DAN HITAM
: 25
: ===jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022073236
: 21/09/2022 19:33:53
:
: Indra Prasetya, drg. Anugerah Pekerti Astamurtiningrum

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cluster Arana Blok SA 1-12 No 5 Harapan Indah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
17215
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BAIK Dental Care
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink, putih, biru.
: 44
: ===Dokter gigi; kedokteran gigi; layanan dokter gigi; layanan kedokteran gigi kosmetik; layanan klinik gigi; layanan pemutihan
gigi; memberikan informasi yang berkaitan dengan kedokteran gigi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022073237
: 21/09/2022 19:41:13
:
: GIMAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Taman Sari II No. 60, Kel. Maphar, Kec. Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VIRTU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 11
: ===Lampu Depan Untuk Motor; lampu; lampu belakang untuk kendaraan; lampu rem untuk kendaraan; lampu untuk
kendaraan; reflektor lampu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022073238
: 21/09/2022 19:48:45
:
: PT. ESKOL SURYA ANUGERAH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rungkut Industri VIII/26-28, Surabaya
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NOT A BEAUTY BRAND
:

591

Uraian Warna

: Hitam

740

540 Etiket

Halaman 686 dari 696

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 3
: ===Alas bedak; Balsem kecantikan; Bulu mata buatan; Esens rambut; Eyeliner; Jel Penghilang Noda Jerawat; Kosmetik
highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik
untuk perawatan rambut; Krim balm cacat; Krim rambut; Larutan pembersih muka; Lipstik cair; Masker (kosmetik); Pelembab
(kosmetik); Pembersih make-up; Perona mata; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut;
Pomade alis; Produk penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik
perawatan bibir; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan
perawatan wajah; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Sediaan-sediaan
antibakteri untuk membersihkan kulit; Semprotan pelembab wajah; Serum rambut; Vitamin rambut; bedak dengan warna yang
lebih gelap (Contour); bedak rambut; bedak wajah kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik;
dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar perona mata agar warna lebih keluar (Eye primer); emulsi wajah;
esens wajah; gel kosmetik; gel rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kondisioner pembersih untuk
digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; kosmetik yang
digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang mengandung vitamin; krim bibir; krim foundation; krim pelurus
rambut; krim wajah dan tubuh; lipstik; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); lotion kosmetik untuk mengurangi
munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion perawatan penguatan rambut; lotion rambut tanpa obat; lotion
restorasi rambut tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up
dijual dalam bentuk compact; maskara; masker perawatan rambut; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan;
membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; minyak rambut; minyak untuk pengkondisian rambut; mousse
rambut; mousses menjadi alat bantu penata rambut; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pembentuk garis bibir;
pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau rambut
dalam bentuk semprotan; pensil make-up; persiapan untuk perawatan rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel
[kosmetik]; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pomade rambut; primer make-up; produk pelindung
matahari (kosmetik); riasan mata; sabun-sabun; sampo untuk rambut manusia; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik
dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik
meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk rambut dan
kulit kepala; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan menghapus make-up; sediaan pencucian dan pemutihan;
sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk
penggunaan kosmetik; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar
matahari; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk pembersihan, perawatan
dan perawatan rambut; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaansediaan untuk membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan yang tidak mengandung
obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; tisu
diresapi dengan sediaan kosmetik; wangi-wangian; warna pipi===
: DID2022073239
: 21/09/2022 19:57:41
:
: SUKERDI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Sidomoro RT 002/001 Sumengko Wringinanom Kabupaten Gresik,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: koresi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ungu kekuningan
: 3
: ===Paket masker untuk keperluan kosmetik; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak
hidup; astringen 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; 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;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; 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 wangi untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan usia untuk
keperluan 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 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

740

Halaman 687 dari 696

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;
pembersih untuk kuas 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; 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; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan
pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; 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 penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; 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

: JID2022073240
: 21/09/2022 19:57:48
:
: Ahmad Faizi Kamil

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Asri I No 14B RT00/005 PONDOK RANGGON CIPAYUNG JAKARTA TIMUR,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 13860
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: jadiUmrah
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam , Kuning, Putih
: 39
: ===informasi perjalanan tentang gangguan karena kondisi cuaca buruk; informasi travel; jasa pemandu wisata; jasa
perencanaan rute perjalanan; jasa perjalanan wisata; konsultasi di bidang perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata
yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang transportasi udara; layanan check-in maskapai;
layanan konsultasi dan pemesanan yang berkaitan dengan perjalanan; layanan panduan perjalanan; layanan pemesanan tiket
perjalanan; melakukan atau mengawal tur perjalanan; melakukan perjalanan wisata wisata dengan bus; melakukan wisata
jalan-jalan dengan pesawat terbang; reservasi perjalanan; tur perjalanan dan layanan pemesanan tiket===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2022073241
: 21/09/2022 20:04:00
:
: YULIA MAHARDIKA RANY, Agustin Setiawatiningsih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Letjen Sutoyo Perum Graha Permata Indah Blok AE No 29 RT 06/RW 23,
Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68126
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GENOShine
: Nutrisi untuk kulit sehat dan glowing

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: pink
: 3
: ===body lotion untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2022073242
: 21/09/2022 20:12:47
:
: LINDA ANGGREANINGSIH

540 Etiket

540 Etiket

: PUSAT NIAGA DUTA MAS FATMAWATI BLOK D2/NO.25, JL RS FATMAWATI
RT.1/RW.5, KELURAHAN CIPETE UTARA, KECAMATAN KEBAYORAN BARU,
KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12150

Halaman 688 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GLOBAL GROUP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 39
: ===Jasa Penyedia Transportasi; Jasa pemesanan langsung, pemesanan tiket, dan pemesanan dini transportasi; Jasa
transportasi surat, dokumen, komunikasi, barang cetakan, dan barang dan properti lainnya melalui berbagai sarana
transportasi; Layanan transportasi udara; Pemesanan untuk jasa transportasi; Transportasi penumpang; Transportasi
penumpang dengan kapal; Transportasi udara untuk penumpang, paket, surat, kargo dan barang; jasa pemesanan
transportasi; jasa transportasi angkutan darat; jasa transportasi barang-barang; jasa transportasi dan pengiriman melalui
udara, jalan, kereta api dan laut; jasa transportasi dan penyewaan kendaraan; jasa transportasi dan penyimpanan; layanan
informasi yang berhubungan dengan transportasi; layanan transportasi diberikan kepada individu; memberikan informasi
tentang layanan transportasi; memberikan informasi terkait tarif, jadwal, dan metode transportasi; memberikan informasi
transportasi melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pemesanan perjalanan dan
transportasi, melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang berkaitan dengan tarif, jadwal dan metode transportasi
untuk barang dan orang; memberikan informasi yang berkaitan dengan transportasi dan penyimpanan barang; memberikan
informasi yang berkaitan dengan transportasi mobil; menyediakan air, darat dan kendaraan udara untuk digunakan dalam
transportasi dan mengatur penyewaannya; menyediakan informasi yang berkaitan dengan perjalanan dan transportasi, melalui
sarana elektronik; menyediakan jasa transportasi laut, penyimpanan dan pengiriman; pemesanan dan pemesanan transportasi
untuk orang lain melalui situs web; pemesanan transportasi; pemesanan transportasi melalui situs web; pengumpulan dan
pengangkutan serta pengiriman pesan dan barang / korespondensi / paket / parsel / dokumen / surat / barang dan materi
cetakan / kargo dan barang berharga / mesin dan peralatan melalui transportasi udara dan laut serta darat; penjemputan,
transportasi, dan pengiriman paket dan surat dengan berbagai moda transportasi; penyediaan informasi sehubungan dengan
transportasi; penyediaan informasi transportasi dan perjalanan; penyewaan kendaraan transportasi; perencanaan dan
pemesanan perjalanan dan transportasi, melalui sarana elektronik; transportasi bagasi; transportasi barang dagangan dan
penumpang; transportasi barang dengan kapal; transportasi barang dengan truk; transportasi barang melalui jalan darat;
transportasi barang melalui laut; transportasi barang penumpang; transportasi bus; transportasi dan pengiriman barang;
transportasi dan penyimpanan barang; transportasi darat; transportasi dengan air; transportasi dengan truk; transportasi global
untuk orang lain dengan segala cara yang tersedia; transportasi kapal; transportasi kapal barang; transportasi kapal feri;
transportasi kapal penumpang; transportasi kargo; transportasi kendaraan; transportasi laut; transportasi melalui darat;
transportasi melalui laut; transportasi mobil; transportasi mobil dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
transportasi orang; transportasi penumpang; transportasi penumpang dan barang; transportasi penumpang dan barang
bawaan penumpang; transportasi penumpang dan barang dengan perahu; transportasi penumpang dan barang melalui udara;
transportasi penumpang dengan air pedalaman; transportasi penumpang dengan bus; transportasi penumpang dengan kapal
pesiar; transportasi penumpang melalui jalan darat; transportasi sungai; transportasi sungai dengan perahu; transportasi,
pengiriman, pengemasan, dan penyimpanan barang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2022073243
: 21/09/2022 20:18:46
:
: PT YUREKA EDUKASI CIPTA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Nogotirto No.14, Modinan, Banyuraden, Gamping, Desa/Kelurahan
Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55592
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Yureka + Logo Y
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Orange dan Putih
: 41
: ===Informasi tentang pendidikan; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara online; Konsultasi pendidikan dan pelatihan;
Layanan informasi pendidikan; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan bisnis; Layanan pendidikan, pengajaran dan
pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line; 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 penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus
); Menyediakan informasi hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi mengenai pendidikan online; Penyediaan informasi
mengenai pendidikan bahasa melalui suatu jaringan global; Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan pendidikan dan
pelatihan bahasa, ujian untuk profisiensi bahasa; Penyediaan test dan ujian pendidikan di bidang bahasa asing; Ujian
pendidikan secara online; informasi pendidikan; jasa pelatihan dan pendidikan yang menyediakan informasi pendidikan secara

740

Halaman 689 dari 696

online dari database komputer atau Internet; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs Internet; jasa-jasa
pendidikan korespondensi bahasa via situs Internet; jasa-jasa pengujian kecakapan bahasa; kursus bahasa; kursus
pendidikan online dan layanan pendidikan; layanan bimbingan pengajaran bahasa; layanan pelatihan atau pendidikan di
bidang pembinaan kehidupan; layanan pendidikan bahasa asing; layanan pendidikan dan hiburan; melakukan kursus
pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; memberikan informasi online tentang pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi
tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video
langsung; menyediakan kursus pengajaran di bidang bahasa asing; menyediakan kursus pengajaran online; menyediakan
penggunaan sementara materi pendidikan online yang tidak dapat diunduh; menyediakan video online, tidak dapat diunduh;
menyediakan video pembelajaran online yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan; menyediakan video pembelajaran
online, tidak dapat diunduh; penyediaan informasi daring tentang pendidikan; penyediaan kursus bahasa; persiapan kursus
dan ujian pendidikan; publikasi pendidikan termasuk secara online; terjemahan bahasa===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022073247
: 21/09/2022 20:24:30
:
: PT BRENNTAG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GEDUNG GRAHA PRATAMA LT 17 JL. M.T. HARYONO KAV 15, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EMKARATE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 4
: ===minyak pelumas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022073251
: 21/09/2022 20:32:33
:
: Ronald Richy Kusmaji

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Greenville blok i no 9, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOT PROPERTY
: LOT PROPERTI

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: orange, hitam, putih
: 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; 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; Makelar; memberikan
daftar real estat dan informasi real estat melalui situs web; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui situs
web; Makelar; membuat akun yang didanai yang digunakan untuk membeli barang dan jasa di Internet; periksa pemrosesan;
periksa verifikasi; melakukan transaksi keuangan; melakukan transaksi keuangan secara online; broker *; broker bisnis;
layanan pembayaran elektronik; pemrosesan elektronik pembayaran elektronik melalui jaringan komputer global; pemrosesan
pembayaran elektronik; memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik;
pembiayaan sewa-beli; broker properti komersial; layanan broker terkait dengan sewa-beli; sewa-beli peralatan pertanian;
sewa-beli bangunan; sewa-beli fasilitas komputer; sewa-beli komputer; sewa beli tanah; sewa-beli kendaraan darat; sewa-beli
peralatan medis; sewa-beli peralatan kantor; sewa-beli peralatan perawatan kulit; sewa-beli peralatan telekomunikasi;
pembiayaan pembelian; memberikan informasi di bidang real estat melalui Internet; memberikan informasi real estat;
memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti dan tanah; memberikan daftar real estat dan informasi real
estat melalui database komputer; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui Internet; penyediaan informasi
yang menawarkan di bidang real estat mengenai penyewaan, pembelian dan penjualan apartemen, kondominium, villa, dan
kabin melalui portal website internet; pemberian informasi di bidang real estat dengan cara menghubungkan suatu website ke
website lain yang menampilkan informasi real estat; broker real estat; Layanan real estat yang berkaitan dengan penjualan,
pembelian dan penyewaan real estat; Calo (Perantara Jual Beli); perantara untuk sewa beli; Layanan-layanan yang berkaitan
di bidang perbaikan, jasa pemasangan dan pembelian dan penjualan mobil baru dan bekas, sepeda motor, kendaraan
komersial dan/atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang terkait.===

740

540 Etiket

Halaman 690 dari 696

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022073253
: 21/09/2022 20:33:45
:
: MELISA KORIGAN

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: elisaderm
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-Abu; 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.; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; 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; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
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; 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
untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai 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); Maker wajah (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); 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 (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan
(kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Ramuan kosmetik
untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); 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 kosmetik perawatan bibir; 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; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower);
Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan
kosmetik untuk perawatan rambut; 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 tabir surya
kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; 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); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan
kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak
kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; 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 wangi untuk keperluan kosmetik;
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); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; 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; 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 wajah
[kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik;
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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 dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan,
penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik;
kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; 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 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 dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik;
kosmetik yang mengandung vitamin; 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 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 malam [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 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 tabir surya
untuk penggunaan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim
tubuh [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 pelembab kulit [kosmetik]; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; 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 pelembab kulit [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 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 lembar untuk
penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; 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, 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;
pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik;
pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari
untuk bibir [kosmetik]; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik;
pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik;
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, 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; 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]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit;
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produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan
wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; salep kosmetik;
salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub
pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan
tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik antipenuaan; 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 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 diwajah; sediaan kosmetika
untuk perawatan jerawat; 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 kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri
[kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik);
sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan
wajah kosmetik; 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-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; selftanning 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); sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan
kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan 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; 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; 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 kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah
kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; 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

: DID2022073254
: 21/09/2022 20:34:04
:
: Hilmy Donna Hastiar, Rio Candra Adi Nugraha

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan raya sidomulyo RT 02 RW 05 , Kabupaten Batang, Jawa Tengah, 51254
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DIORA ADVENTURE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning
: 25
: ===jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022073256
: 21/09/2022 20:42:12
:
: HARYADI

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Sawah Lio IV No. 129 Rt/RW: 011/005, Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Halaman 693 dari 696

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Handajani S.E, SH
: Viila Tangerang Regency 1 Biok OA 2 No.28 Gebang Raya, Periuk, Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ELLZESH COLLECTION + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Merah muda, dan cream
: 25
: ===Baju wanita; Celana jeans; Kaos anak-anak; Pakaian Batik; Pakaian Pria Jeans; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian luar;
Pakaian wanita jeans; Rok Jeans; baju kaos (t-shirt); celana bayi; celana formal; celana panjang; celana panjang untuk anakanak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana pendek; celana
santai; gaun; gaun denim; gaun untuk wanita; jaket [pakaian]; kaos; kaos berkerah; kaos kaki; kaos lengan pendek; kaos
oblong; kaos oblong anak-anak; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaus [pakaian]; kaus kaki celana
panjang; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; pakaian; pakaian dalam; pakaian denim; pakaian jadi; pakaian luar untuk anak lakilaki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian mandi; pakaian
olahraga; pakaian renang; pakaian santai untuk pria; 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-anak; pakaian untuk bayi; pakaian
untuk olahraga; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; rok; rok celana; sabuk pinggang [pakaian]; sandal; sarung tangan
[pakaian]; sepatu; setelan pakaian formal wanita; syal dan jilbab; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022073257
: 21/09/2022 20:43:18
:
: SUKERDI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Sidomoro RT 002/001 Sumengko Wringinanom Kabupaten Gresik,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: godhong sewu
: daun daun yang memiliki manfaat untuk kecantikan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam putih
: 3
: ===Cairan atau zat untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Krim kulit berminyak; Krim, minyak, losion dan busa
cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Masker wajah untuk kuli
berminyak; Minyak bayi; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak yang mudah menguap
(Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Pelet (Minyak); Reed diffusers
terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; 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 minyak panas
(kosmetik); aromatik [minyak esensial]; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; 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;
esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [minyak esensial]; face tonics klarifikasi
penyeimbang minyak; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel mandi, krim dan minyak; kertas untuk menghilangkan minyak
wajah; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion kulit dan tubuh, krim dan
minyak untuk penggunaan kosmetik; mandi minyak untuk perawatan rambut; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker
tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat
minyak dan lotion; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak
aromatik untuk mandi; minyak bergamot; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial; minyak esensial alami;
minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial untuk digunakan sebagai
penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial yang berasal
dari tumbuhan; minyak kasturi [wewangian]; minyak kolonyo; minyak lavender; 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 parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
penyamakan matahari; minyak peppermint [wewangian]; minyak perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh;
minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; 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 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; perasa kue
[minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk

740

Halaman 694 dari 696

buluh; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit,
mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa
obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022073258
: 21/09/2022 20:44:45
:
: Muhammad Farid Nakhrawi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dukuh Puluhan RT 006 RW 005 Desa Sokopuluhan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah,
59183
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Rhidt
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 20
: ===Furniture untuk rumah, kantor, dan taman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2022073259
: 21/09/2022 20:50:36
:
: PT. GEMPITA BALI TRANSPORT

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Praja No. 3, Legian Kuta, Kabupaten Badung, Bali
: Martin Setiawan BSc.
: Jalan Agung Jaya 5 DI No. 9B, Sunter Agung Podomoro

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GEMPITA BALI TRANSPORT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, biru, hitam, putih
: 39
: ===Jasa Penyedia Transportasi; Jasa angkutan barang via darat menggunakan mobil trailer dengan dan tanpa peti kemas;
Jasa transportasi; Jasa transportasi dan pergudangan, termasuk jasa mobil lapis baja untuk pengangkutan mata uang, berlian
dan perhiasan, logam mulia serta sekuritas dan barang berharga lainnya, menyediakan berbagai jasa ruangan brangkas
(ruangan besi), menyediakan jasa pengiriman barang internasional untuk barang berharga (termasuk bea cukai),
menyediakan dukungan darat untuk jasa kurir udara, barang ekspor dan impor serta perangkat yang terkait dengan penjagaan
dan keamanan pelabuhan dan bandara udara, pergudangan dan penyimpanan barang berharga, penyimpanan kendaraan
(garaging), pengemasan barang, jasa kurir udara, jasa transportasi laut, transportasi barang melalui udara atau darat; Jasa
transportasi surat, dokumen, komunikasi, barang cetakan, dan barang dan properti lainnya melalui berbagai sarana
transportasi; Penyediaan situs web dan database komputer online yang dapat dilakukan pencarian untuk pemesanan
langsung [booking] dan pemesanan dini [reserving] jasa transportasi, untuk menghubungkan pengendara dengan penumpang,
dan untuk menjadwalkan dan memberangkatkan kendaraan bermotor; Penyewaan forklift; Usaha Jasa Pengurusan
Transportasi (JPT); jasa konsultasi yang berkaitan dengan transportasi; jasa pemesanan transportasi; jasa pengiriman; jasa
pengiriman parsel; jasa perjalanan wisata; jasa transportasi angkutan darat; jasa transportasi barang-barang; jasa transportasi
dan pengiriman melalui udara, jalan, kereta api dan laut; jasa transportasi dan penyewaan kendaraan; jasa transportasi dan
penyimpanan; jasa transportasi dan penyimpanan yang berkaitan dengan logistik penyimpanan, logistik distribusi, dan
pengembalian logistik; pengepakan kargo===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2022073260
: 21/09/2022 20:54:34
:
: KAFA ABDALLAH KAFAA, DIONISIUS DANY PUTRANTO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Maluku , Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, 38362
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: arhent

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 695 dari 696

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 30
: ===gula aren===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2022073262
: 21/09/2022 21:05:45
:
: PT. ESTU SAE GROUP

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cimanuk No 44, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya,
, Kota Depok, Jawa Barat, 16418
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SHIZU & LUKISAN
: SHIZU TEA Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Putih
: 30
: ===Boba; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Ocha / teh jepang; Teh
Tarik; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; es teh; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa
buah; minuman dengan bahan dasar teh; minuman teh dengan susu; teh; teh kombucha; teh oolong [teh Cina]===

740

Halaman 696 dari 696

